
ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số:              /UBND-VXNV  Ninh Thuận, ngày           tháng 01 năm 2022 

V/v tham mưu triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 99-

KH/TU ngày 14/01/2022 

của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Ninh Thuận 

  

                         

Kính gửi:  Sở Nội vụ. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng 

viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", 

"tự chuyển hóa"; Công văn số _______-CV/BCSĐ ngày __/01/2022 của Ban 

Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 99-

KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến sau: 

 Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, 

các cơ quan liên quan và địa phương nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, thiết thực, phù hợp, đồng bộ, thống nhất, hiệu 

quả và đúng quy định; trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 02/2022./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, các phòng ban; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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