ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
––––––––
Số: 2085 /UBND-KTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Ninh Thuận, ngày 18 tháng5 năm 2022

V/v triển khai thực hiện
Nghị quyết phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 4 năm 2022

Kính gửi:
- - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- - Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- - Công an tỉnh;
- - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- - Cục thuế tỉnh;
- - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- - UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày
03/5/2022 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022 (Nghị quyết đăng
tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ);
Nhằm thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nhanh kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện
thắng lợi kế hoạch năm 2022 đã đề ra, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ
trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt
phương châm hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao, phải nỗ
lực, quyết tâm cao hơn nữa trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành để sớm khắc
phục những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ để đẩy nhanh quá trình phục
hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm
sau:
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc
UBND tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh,
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:
- Tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ thúc đẩy giải ngân vốn
đầu tư công; rà soát, kiên quyết, nhất quán điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án
chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn theo chủ trương
của Chính phủ.
- Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ
đạo của Trung ương và của Tỉnh về thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin. Đồng thời, tập
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trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải
pháp triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần
Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính
phủ.
- Đẩy nhanh và quyết liệt hơn nữa lộ trình cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành
chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:
- Hoàn thiện các thủ tục trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự
án quan trọng cấp bách, đồng thời trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
- Rà soát tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, kiên
quyết xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ, hoặc không có khả năng thực hiện;
triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
3. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan:
Quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách; tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đôn đốc công tác nộp thuế, bảo đảm thu đúng, thu
đủ.
4. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên
quan:

- Tiếp tục triển khai tích cực và có hiệu quả các chính sách và giải pháp của
Ngành nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19,
thiên tai,…Triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối Ngân
hàng-Doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín
dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của
Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp
phần hạn chế tín dụng đen, hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh
tế-xã hội; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng
cường quản lý rủi ro đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng.
5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:
- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành và triển khai: (1) Kế hoạch triển khai
Đề án nhân rộng Mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022; (2) Kế
hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh
đến năm 2025; (3) Trình UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ mời thầu và tổ chức mời thầu
dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500MW.
- Triển khai các chương trình, giải pháp phù hợp thúc đẩy tăng sức mua, kích
cầu tiêu dùng (chương trình khuyến mại, tháng khuyến mại tập trung, kết nối tiêu thụ
hàng hoá trên môi trường số, thương mại điện tử…) góp phần phục hồi và phát triển
kinh tế-xã hội.
- Theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hoá, điều hành bình ổn giá phù hợp;
triển khai hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh bảo đảm cung ứng, lưu
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thông hàng hoá, cân đối về điện, xăng dầu; đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong
mùa nắng nóng.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị
có liên quan:
- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Hè Thu; tiếp tục triển khai chương
trình xây dựng nông thôn mới, nâng chất lượng các tiêu chí đạt được; chủ động chỉ
đạo triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng nhất là
trong mùa khô và những ngày nắng nóng.
- Triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp;
chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản gắn với kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác,
đánh bắt hải sản xa bờ theo quy định.
- Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra các công trình hồ đập, đê điều, cảng cá, bến cá
và khu neo đậu tránh trú bão; chuẩn bị và triển khai tốt công tác phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vào đầu mùa mưa bão.
7. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Tập trung
hoàn thành các đồ án quy hoạch chuyên ngành, các đồ án quy hoạch phân khu và
đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh
Thuận đến năm 2040; Đề án phát triển kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 và định
hướng đến năm 2030.
8. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải: Tiếp
tục phối hợp triển khai lập quy hoạch ngành tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Ninh
Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai lập quy hoạch tỷ lệ
1/2000 hệ thống cảng cạn trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện công tác giải phóng
mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận.
9. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan: Triển
khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện thời
kỳ 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Triển khai quyết liệt Đề án tăng thu
ngân sách từ đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng
điểm, cấp bách. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất, khai thác tài nguyên
khoáng sản, bảo vệ môi trường.
10. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:
- Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày
17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên
địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng,
nhất là trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè
như: sốt xuất huyết, tay chân miệng,…..
- Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về sử dụng thuốc điều trị, hỗ trợ điều trị
COVID-19 an toàn, hiệu quả, nhất là các đối tượng chống chỉ định, bảo đảm người
dân tiếp cận thuốc một cách thuận tiện; tăng cường quản lý giá thuốc, tăng giá, tham
nhũng, tiêu cực.
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11. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị
có liên quan:
- Tiếp tục phối hợp tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm và
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022 tại các huyện, thành phố; cập
nhật, rà soát cung cấp danh sách người lao động quay trở lại các tỉnh thành phía nam
làm việc.
- Tham mưu triển khai kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí thuộc chương
trình dạy nghề năm 2022; kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022;
kế hoạch đào tạo nghề cho thanh niên năm 2022; kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn
tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022.
- Tiếp tục thẩm định hồ sơ thực hiện các chế độ chính sách cho Người có công
trên địa bàn tỉnh. Tham mưu trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân
kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động du lịch;
chuẩn bị tốt nội dung, các điều kiện để tổ chức các sự kiện, hoạt động trong năm
du lịch quốc gia 2023 được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận. Tiếp tục tuyên truyền các
sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh và cả nước; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc
tiến du lịch.
13. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan: Tập trung triển khai hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và
đời sống; nâng cao chất lượng các đề tài, dự án, nhất là lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ứng
dụng công nghệ cao.
14. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:
Tập trung hướng dẫn công tác thi, tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị các điều kiện để
tổ chức các kỳ thi năm 2022; triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm
2022; kế hoạch tổng thể về thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ
chức dạy và học an toàn, chất lượng.
15. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Tăng cường kỷ
luật, kỷ cương hành chính; Tiếp tục rà soát, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ
quan, đơn vị các cấp; ban hành Kế hoạch và tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm
2022; tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành
chính lên ngạch Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022; xét
tuyển công chức năm 2022 theo Kế hoạch.
16. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên
quan:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình triển khai Đề án xác
định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh
nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu
chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Đảm bảo hệ thống thư điện tử, Cổng thông
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tin điện tử và các Trang tin điện tử thành phần trên Cổng của tỉnh hoạt động thông
suốt, ổn định.
17. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:
- Triển khai đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, gắn với
thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra chuyên
ngành nhất là lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm.
- Tăng cường tham mưu giải quyết các vụ việc còn tồn đọng; đôn đốc việc tổ
chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
18. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an
tỉnh: Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ
nạn xã hội; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; an toàn giao thông; phòng chống cháy,
nổ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, chuyên viên Khối NC-TH;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

