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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Các cơ quan báo chí và phóng viên 

thường trú các Báo (giao Sở TTTT gửi).  
 
 

   Ngày 06/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi Họp báo về tình 

hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022 theo quy định. 

Tại buổi Họp báo, các sở, ngành, địa phương đã trao đổi thông tin đến các 

cơ quan báo chí và phóng viên thường trú về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, 

về các vấn đề nổi cộm được báo chí quan tâm đặt câu hỏi. Tuy nhiên, vẫn còn 

một số nội dung trao đổi chưa đầy đủ, một số phóng viên đề nghị các sở, ngành 

có văn bản trả lời chính thức.  

Để tăng cường mối quan hệ phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin chính 

thống, chính xác cho báo chí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền vì nhiệm 

vụ chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở 

các câu hỏi cơ quan báo chí nêu ra tại buổi họp báo, theo chức năng, nhiệm vụ 

có trách nhiệm cung cấp thông tin, trả lời thật cụ thể các vấn đề, trực tiếp liên hệ 

gửi câu trả lời cho các phóng viên (về kết quả sửa chữa khắc phục tuyến đường 

giao thông trên địa bàn huyện Ninh Phước; về hiệu quả sử dụng đất tái định 

canh ở huyện Bác Ái; về tình trạng khai thác cát trên sông Dinh sai quy định; 

tiến độ triển khai các dự án du lịch trọng điểm, giải pháp khai thác tiềm năng 

đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Ninh Thuận… …); báo cáo kết 

quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông để 

tổng hợp theo quy định. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục làm đầu mối tổng hợp, 

điểm tin báo chí hàng ngày phản ánh về hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh 

Ninh Thuận gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương để nắm 

bắt, xử lý thông tin kịp thời; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 

phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo chính xác, đúng quy định. 

Đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo 

chí những nội dung tuyên truyền trọng điểm trong quý II/2022 theo chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 



3. Đối với những thông tin phát sinh tại buổi Họp báo, giao các Sở, 

ngành, địa phương: 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các địa phương liên quan rà soát, đánh 

giá hiệu quả việc sử dụng đất tái định canh của bà con sau khi được giao và các 

vấn đề phát sinh liên quan theo phản ánh của phóng viên Tạp chí Thương hiệu 

và Pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4/2022 để xem xét chỉ 

đạo. 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

huyện Bác Ái báo cáo chi tiết việc liên doanh giữa chủ rừng với Công ty TNHH 

Xây dựng - Thương mại Ngọc Doanh để thực hiện Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt 

để trồng cao su trên địa bàn huyện Bác Ái theo phản ánh của phóng viên Tạp chí 

Thương hiệu và Pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4/2022. 

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tổ chức kiểm tra trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phá 

hộ lan và san lấp mặt bằng vi phạm hành lang lộ giới; báo cáo, tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục tình trạng trên trong tháng 4/2022. 

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo tình 

hình quyết toán Dự án nuôi tôm trên cát Sơn Hải (Hồ núi Một) và hệ thống kênh 

mương xã An Hải theo phản ánh của phóng viên Tạp chí Thương trường; báo 

cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2022. 

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm 

hoàn thành quy hoạch du lịch ven biển phía đông đường Yên Ninh; báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.  

- Đối với các thông tin phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên 

sông Dinh của Công ty Bình Minh Ninh Thuận theo phản ánh của phóng viên 

Báo Tiền phong: 

+ Giao Công an tỉnh xác minh làm rõ có hay không việc Công ty Bình 

Minh giả chữ ký của người dân để hoàn tất thủ tục khai thác cát theo phản ánh 

của báo chí; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2022. 

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tiếp tục kiểm tra kỹ các hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động khai 

thác cát của doanh nghiệp, kiên quyết xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng quy định 

của pháp luật nếu có vi phạm; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2022. 

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện./. 
 
 

 
Nơi nhận: 

 CHỦ TỊCH 
 

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- VPUB: LĐ, CV; 
- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

 

  
 
 

 
 

  Trần Quốc Nam 
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