
TỈNH ỦY NINH THUẬN 

* 

Số           -CV/TU 
Về kế hoạch tổ chức Hội thảo  

“Ninh Thuận-30 năm một chặng đường  

đổi mới và phát triển” 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 Ninh Thuận, ngày      tháng 3 năm 2022 

                                                          

Kính gửi:     - Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

 - Ban Tổ chức các ngày lễ lớn. 

Ngày 28/02/2022, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 

121-CV/BCS về báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo “Ninh Thuận-30 năm một 

chặng đường đổi mới và phát triển”. Về vấn đề này, Thường trực Tỉnh ủy có ý 

kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Ninh Thuận-30 

năm một chặng đường đổi mới và phát triển” theo đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Chương trình Hội thảo là một trong những hoạt động tổ chức kỷ 

niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2022) nằm trong Kế 

hoạch số 591/KH-BTC, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 

tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 

01/4/2022), gắn với Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 

16/4/2022), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2022). 

Tuy nhiên, về thời gian tổ chức Hội thảo vào ngày 29/3/2022 chưa sát với 

Kế hoạch số 591/KH-BTC, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn, 

trong đó dự kiến thời gian tổ chức Hội thảo vào ngày 15/03/2022; bên cạnh đó để 

đảm bảo nội dung trình Tỉnh ủy đánh giá những thành tựu xây dựng và phát triển 

tỉnh Ninh Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh vào ngày 25/03/2022 (theo Chương trình 
số 102-CTr/TU, ngày 23/02/2022 về chương trình công tác tháng 3/2022 của Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy), thì việc tổ chức Hội thảo cần được tổ chức sớm hơn 

Hội nghị Tỉnh ủy. 

2. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công 

tác chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức Hội thảo đảm bảo chất lượng, đạt 

mục đích, yêu cầu đề ra; kịp thời hoàn chỉnh báo cáo, đề xuất Thường trực, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy đánh giá những thành tựu xây dựng 

và phát triển tỉnh Ninh Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hậu 
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