
 

 

 

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

Số:        /TB-VPUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Thuận, ngày       tháng 10  năm 2020 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh  

tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9/2020. 

 

 

Ngày 26 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực 

tuyến thường kỳ tháng 9/2020 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu 

năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh 

Lưu Xuân Vĩnh , chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Lê Văn Bình; các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn 

vị tỉnh Ninh Thuận; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Văn hóa,-Xã 

hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các Văn phòng : Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các cơ quan, 

đơn vị: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê, Cục quản lý thị trường, Chi Cục 

Hải quan, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các 

Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh, các Hội đoàn thể cấp tỉnh; tại đầu cầu các huyện, 

thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND; Thường trực HĐND, lãnh đạo 

các Phòng, ban thuộc huyện, thành phố. 

Trên cơ sở ý kiến của thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành; 

lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh 

thống nhất kết luận và chỉ đạo các nội dung cụ thể nnhư sau: 

I. Đánh giá chung: Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí thông qua Báo 

cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020, nhiệm 

vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý 

kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu dự họp , hoàn thiện Báo 

cáo, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.  

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 9 tháng đầu năm 2020 

trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch 

Covid-19 và hạn hán gay gắt kéo dài đã ảnh hưởng to lớn, toàn diện đến đời 

sống kinh tế - xã hội của Tỉnh;  UBND tỉnh đã bám sát và triển khai quyết liệt, 

kịp thời Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết 

liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19, hạn hán, 

đồng thời quyết liệt chỉ đạo chuyển hướng linh hoạt, sáng tạo trong bối cảnh khó 

khăn để khai thác tốt nhất các nhóm ngành đột phá, trụ cột, động lực, tạo đột phá 
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tăng trưởng các nhóm ngành công nghiệp – xây dựng, khơi dậy tinh thần chủ 

động, vượt khó, sự đồng hành của các cấp, các ngành và địa phương; tinh thần 

trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị được nâng cao; sự nỗ 

lực, sáng tạo, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực 

hiện “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng chống đại dịch Covid-19 và ứng phó 

hiệu quả hạn hán, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.  

Tổng sản phẩm nội tỉnh 9 tháng đầu năm tăng 11%; thu ngân sách nhà 

nước đạt 87,9 % kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt 8,3% KH năm; hoạt 

động sản xuất thủy sản, chăn nuôi được duy trì ổn định trong tình hình hạn hán; 

các khâu đột phá của tỉnh về năng lượng được tập trung chỉ đạo và tạo chuyển 

biến đột phá, nhất là trong giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo; các 

dự án động lực thay thế được tích cực triển khai; hoạt động xuất khẩu có tín hiệu 

tích cực, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 10,5%  so với cùng kỳ; số doanh 

nghiệp thành lập mới tăng, tiệm cận với bình quân cả nước; thu hút đầu tư đầu tư 

đạt kết quả tốt; chất lượng các dự án đầu tư, năng lực nhà đầu tư và kết quả triển 

khai đạt hiệu quả; công tác lập quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 được tập trung triển khai; công tác xây dựng các nội dung phục vụ 

Đại hội tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 được chú trọng hoàn thành đúng tiến 

độ; công tác chỉ đạo triển khai kịp thời các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, 

kế hoạch của UBND tỉnh về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và 

giải ngân vốn đầu tư của các thành phần kinh tế.  Công tác phòng , chống dịch 

Covid-19 được tập trung triển khai quyết liệt ; các biện pháp hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tiếp tục được chú trọng; lĩnh vực văn hóa, xã 

hội, giáo dục được quan tâm triển khai đạt kết quả tốt; ứng dụng công nghệ trong 

quản lý điều hành được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Công tác quốc 

phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác  phục vụ Đại 

hội Đảng các cấp được thực hiện chu đáo, đầy đủ. Xây dựng nông thôn mới đạt 

kết quả tốt.  

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và 

tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, 

kịp thời của Tỉnh ủy, sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của UBND 

Tỉnh đã huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là vai trò 

người đứng đầu,  cùng với sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp và tinh 

thần vượt khó vươn lên của Nhân dân; công tác phối hợp tham mưu của các cấp, 

các ngành và các địa phương được chủ động, có trách nhiệm hơn, bám sát và 

triển khai kịp thời các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá; sự tham gia 

của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân được tốt hơn. Đây 

là kết quả của công tác chỉ đạo quyết liệt, việc tăng cường nâng cao kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, kỷ cương trong quản lý, giám sát dự án đầu tư; UBND tỉnh 

ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được nêu trên. 
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II. Nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối  năm 2020: 

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, năm kết thúc kế hoạch 5 

năm 2015-2020; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần 

thứ XIV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; là năm chuẩn bị cho các 

điều kiện, cơ hội cho thời kỳ tiếp theo, chuẩn bị các điều kiện để đón nhận 

những cơ hội, vận hội trong thời gian tới; do đó yêu cầu Giám đốc các Sở 

ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung khắc phục những tồn tại 

hạn chế, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt 

mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020; với tăng trưởng đạt 12% và 

thu ngân sách trên 4.000 tỷ đồng; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tập trung triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan với dịch bệnh; tăng cường các 

biện pháp phòng chống thiên tai nhất là trong mùa mưa lũ, bão sắp đến; tập 

trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 

08/01/2020 của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các 

cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục tác động của đại 

dịch Covid-19 và hạn hán để nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã 

hội đạt kết quả cao nhất, hoàn thành "mục tiêu kép”. 

2. Về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn 

đấu giải ngân hết nguồn vốn kế hoạch năm 2020; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Kho 

bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, 

tập trung tháo gỡ hoặc đề xuất tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; rà soát, kịp thời tham mưu đề 

xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển vốn các dự án không 

có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết để bổ sung 

cho các dự án đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu và đủ điều kiện giải ngân, ưu tiên 

bổ sung vốn cho các công trình trọng điểm, động lực và chi trả đền bù giải 

phóng mặt bằng; rà soát, tham mưu xử lý có hiệu quả nguồn vốn chuyển tiếp của 

dự án theo quy định; kiểm tra, đánh giá tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công để tham mưu xử lý kịp thời;  

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai chủ động 

chỉ đạo công tác ứng phó giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập 

trước tình huống mưa lũ lớn; rà soát, hoàn thiện các hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng rừng theo quy định, trình cơ quan thẩm quyền quyết định. 
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4. Về xây dựng công-nghiệp:  

 a) Giao Sở Công thương phối hợp các địa p hương, đơn vị liên quan tập 

trung hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ 

tầng truyền tải, nhất là khâu giải phóng mặt bằng; hoàn thành các thủ tục liên 

quan lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án điện khí LNG Cà N á công suất 

1.500MW giai đoạn 1 để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định. 

Tiếp tục tích cực theo dõi, phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công 

thương bổ sung các công trình, dự án năng lượng vào quy hoạch điện VIII quốc 

gia. Tập trung triển khai hiệu quả chương trình kích cầu tiêu dùng, phát triển thị 

trường trong nước.  

b) Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ động nắm bắt tình hình hoạt 

động và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp Du Long, 

khu công nghiệp Cà Ná… gắn với thu hút đầu tư, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm 

công nghiệp.  

c) Giao Sở Xây dựng tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch chuyên 

đề, quy hoạch phân khu, nhất là các khu vực trọng điểm để kịp thời thu hút các 

nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư có thương hiệu đầu tư các dự án phát triển các khu đô 

thị du lịch quy mô lớn, tạo động lực mới cho tăng trưởng của tỉnh. Khẩn trương 

hoàn tất các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án khu dân cư, khu đô 

thị đã được phê duyệt danh mục; tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án 

theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp với 

chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị; 

tổng kết đánh giá Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-

2020; tổ chức triển khai các quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực ngành xây 

dựng.  

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường  khẩn hoàn thành việc xác định giá 

đất tính thu tiền sử dụng đất, hệ số điều chỉnh giá đất và sửa đổi quy định về 

chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 262/TB-VPUB 

ngày 03/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; tăng cường chỉ đạo công tác giải 

phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; 

tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đảm bảo tuân thủ đúng quy 

định pháp luật. 

6. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương rà soát nhu cầu phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh , đề xuất giải pháp huy động nguồn lực 

để ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, bảo đảm phát triển đồng bộ; 

phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn 

giao mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Ninh Thuận đảm 

bảo tiến độ quy định; phối hợp với Công an tỉnh triển khai các giải pháp để kiềm 

chế, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. 
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7. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương tập 

trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách về 

tài chính; thực hiện kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-

2020 sang năm 2021. Hoàn thành phương án sắp xếp và xử lý nhà, đất, tài sản 

công dôi dư; tổ chức đấu giá tài sản công theo quy định để tạo nguồn thu ngân 

sách. Phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh tạo điều kiện thuận lợi giải ngân các 

dự án. 

8. Cục Thuế tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn 

thành vượt kế hoạch thu trên 4.000 tỷ đồng; thực hiện chính sách miễn, giảm 

một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề 

do đại dịch Covid-19, hạn hán trong năm 2020 theo hướng dẫn của Trung ương 

và của tỉnh. 

9. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp và 

người dân tiếp cận vốn vay; mở rộng tín dụng phù hợp , nhất là đối với các lĩnh 

vực ưu tiên bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 10. Giao Sở Lao đ ộng - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai thực 

hiện hiệu quả các giải pháp về an sinh xã hội, lao động, việc làm; các chính sách 

hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của 

Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm 

bảo kịp thời, đúng đối tượng, định mức chi theo quy định; kịp thời hỗ trợ gạo 

cứu đói cho người dân vùng hạn hán; triển khai công tác điều tra hộ nghèo; chú 

trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. 

 11. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai các điều kiện tốt nhất 

cho năm học mới 2020-2021 mới gắn với triển khai hiệu quả chương trình giáo 

dục phổ thông mới, bảo đảm hiệu quả, có chất lượng.  

12. Giao Sở Y tế tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế; tăng 

cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và khống chế dịch bệnh; triển khai 

hiệu quả các Đề án và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.  

13.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình: Tập 

trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của 

Tỉnh, nhất là tuyên truyền Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV tiến tới Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và phòng 

chống thiên tai. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành Đề án Trung 

tâm điều hành đô thị thông minh; giải pháp phòng họp không giấy tờ.  
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch triển khai mạnh mẽ các 

chương trình kích cầu du lịch nội địa thu hút khách du lịch nội địa đến tỉnh theo 

lộ trình phù hợp với diễn biến tình hình phòng chống dịch Covid-19; khôi phục 

hoạt động du lịch; phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch trọng 

điểm. 

14.  Giao Sở Nội vụ khẩn trương triển khai tổ chức sắp xếp, hoàn thiện bộ 

máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định tại 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, 

thanh tra công vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

15. Thanh tra tỉnh rà soát, hoàn thiện báo cáo kết quả khắc phục các nội 

dung kết luận của Thanh tra Chính phủ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng 

Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian tại Kế hoạch số 

282/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh; tăng cường công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để phát sinh điểm nóng nhất là trong thời 

gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chỉ số về công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh;  

16. Giao Sở Tư pháp phối hợp với các Sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến 

độ hoàn thành công tác thẩm định các tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ 

họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 theo đúng thời gian quy định. 

17. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng,  gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19. 

18. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường bảo đảm an ninh và trật tự 

an toàn xã hội cho Đại hội Đảng các cấp; tập trung trấn áp các loại tội phạm. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông; triển khai các biện pháp 

kiềm chế tai nạn giao thông . 

19. Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ 

triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2020 theo đúng quy định; kịp thời đề xuất xử lý các vướng mắc trong 

quá trình thực hiện các dự án. 

 20. UBND các huyện, thành phố căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm của 

UBND tỉnh để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể của địa phương; đồng thời 

tăng cường phối hợp với các Sở ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa 

bàn các huyện; đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; tăng 

cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng; quản lý đất đai, xử lý nghiêm 

các vi phạm theo thẩm quyền quy định; triển khai các biện pháp, giải pháp hiệu 

quả bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương.   

III. Về một số kiến nghị:  

1. Về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Giao Sở Tài nguyên 
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và Môi trường cập nhật, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy 

định. 

2. Về kiến nghị của UBND huyện Bác Ái liên quan xây dựng cột chống 

sét: Giao Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương khảo sát thực tế, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

- Đối với kiến nghị giải quyết nhu cầu về nước của các lao động trên địa 

bàn huyện: Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, nghiên cứu đề 

xuất hướng xử lý cụ thể.    

3. Về liên quan biên chế sự nghiệp: Giao Sở Nội vụ có báo cáo, tham mưu 

đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý cụ thể. 

4. Về kiến nghị của UBND huyện Thuận Nam liên quan công tác chiếu 

sáng trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Thuận Nam: Giao Sở Giao thông 

vận tải phối hợp UBND huyện Thuận Nam xem xét, đề xuất cơ quan thẩm 

quyền giải quyết theo quy định. 

 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan , địa phương 

biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;  

- Các thành viên UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐB Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận; 

- Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 

- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, các Phòng, Ban, Trung tâm;  

- Lưu Văn thư, Hào.                                                         

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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