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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
I. Những công tác trọng tâm tập trung chỉ đạo:
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II/2022; tập trung sản xuất nông
nghiệp, chăn nuôi và khai thác hải sản; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công
trình trọng điểm. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên
địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội và an toàn giao thông.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/4/199201/4/2022); tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4) và
giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3
ÂL).
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng,
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp và nghị
quyết chuyên đề của cấp ủy các cấp.
- Làm việc với UBND các huyện, thành phố.
II. Dự kiến những công việc cụ thể:
1. Công việc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc
Nam:
- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình
công tác số 108-CTr/TU ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Họp: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; thông qua dự thảo quy
định thay thế Quyết định 64-15-17; Họp báo KT-XH quý I/2022.
- Dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 47 năm Ngày giải
phóng Ninh Thuận và giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
- Dự Chương trình nghệ thuật chào mừng 30 năm tái lập tỉnh.
- Dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2016/QH14 về
dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
- Làm việc với các địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH quý
1/2022, nhiệm vụ quý II/20202; kết quả phục hồi kinh tế.
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- Tập trung chỉ đạo:
+ Tiếp tục chỉ đạo tập trung bám sát và triển khai cụ thể hóa thành các
Chương trình, Đề án để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV và các Nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ
2020-2025. Khẩn trương, quyết liệt thực hiện hoàn thành các nội dung trọng tâm
trình Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy trong quý II/2022. Các nhiệm vụ
trọng tâm, đột phá trên từng lĩnh vực tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày
10/01/2022 của UBND tỉnh
+ 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.
+ Tiếp tục 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 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của
Chính phủ.
+ Chỉ đạo tập trung triển khai kế hoạch nâng cao các chỉ số cải cách hành
chính, đặc biệt tại các chỉ số có điểm số còn thấp. Đẩy mạnh phong trào thi đua
yêu nước, dân vận chính quyền. Đẩy mạnh chuyển đổi số.
+ Chỉ đạo thực hiện triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân
vốn đầu tư công.
+ Chỉ đạo tập trung tham mưu hoàn thành Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ.
- Dự: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng 2021.
- Làm việc với Bệnh viện tỉnh.
- Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022.
2. Công việc chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên:
- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình
công tác số 108-CTr/TU ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 47 năm Ngày giải
phóng Ninh Thuận và giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
- Dự Chương trình nghệ thuật chào mừng 30 năm tái lập tỉnh.
- Tiếp tục cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các Ban Cán sự đảng,
Đảng đoàn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và một số sở, ngành của tỉnh
(theo Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 28/01/2022 của Thường trực Tỉnh ủy).
- Họp: Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 4; thông qua .dự thảo quy
định thay thế Quyết định 64-15-17; rà soát, hoàn thiện quy trình, trình tự thủ tục
mua sắm; báo cáo tiến độ các dự án XHH giáo dục; nghe báo cáo kiểm tra Dự án
Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận; Nghe báo cáo kế hoạch phát triển KTXH
vùng DTTS; Nghe báo cáo hoạt động các cơ sở lướt ván diều; nghe báo cáo công
tác chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh.
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- Làm việc với: Bệnh viện tỉnh, Ban Dân tộc.
- Đối thoại công dân theo lĩnh vực phân công.
- Tập trung chỉ đạo:
+ Chỉ đạo tập trung triển khai công tác tiêm vắc xin theo kế hoạch đảm bảo
đạt mục tiêu đề ra.
+ Triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực theo dõi.
+ Chỉ đạo Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm và công tác chuẩn bị
Lễ 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, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước.
+ Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh ở các xã,
thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
+ Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền
nhiễm trên địa bàn tỉnh.
+ Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đón khách du lịch quốc tế,
thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm, kích cầu du
lịch, tổ chức có hiệu quả các hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận.
+ Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, giới thiệu việc làm
cho các doanh nghiệp để duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh; công tác đào tạo
nghề, nâng cao chất lượng lao động gắn với giải quyết việc làm.
+ Tập trung họp xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB các dự án thuộc
lĩnh vực phụ trách; giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc lĩnh vực theo dõi.
- Dự Hội nghị chuyên đề Giải pháp hạn chế tình hình tai nạn thương tích trẻ
em.
- Kiểm tra thực tế một số DA du lịch chậm tiến độ; đi học tập 1 số tỉnh về
mô hình tổ chức du lịch cộng đồng,..
- Làm việc với: Bệnh viện tỉnh; Ban Dân tộc.
- Đối thoại công dân theo lĩnh vực phân công.
3. Công việc chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh:
- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình
công tác số 108-CTr/TU ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 47 năm Ngày giải
phóng Ninh Thuận và giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
- Dự Chương trình nghệ thuật chào mừng 30 năm tái lập tỉnh.
- Họp: Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 4; đối thoại các hộ dân tại dự
án Khu K2; GQKN và xử lý vướng mắc GPMB các dự án; thông qua dự thảo quy
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định thay thế Quyết định 64-15-17; xét chọn nhà đầu tư nghiên cứu lập hồ sơ dự án
điện gió Bắc Sơn, điện mặt trời Ninh Phước; kế hoạch phát triển công nghiệp chế
biến chế tạo; họp Tổ công tác đô thị; Giải quyết vướng mắc dự án thủy điện tích
năng Bác Ái;
- Tiếp tục cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các Ban Cán sự đảng,
Đảng đoàn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và một số sở, ngành của tỉnh
(theo Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 28/01/2022 của Thường trực Tỉnh ủy).
- Tập trung chỉ đạo:
+ Tiếp tục chỉ đao triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực theo
dõi.
+ Chỉ đạo tập trung triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng Ninh Thuận trở
thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước.
+ Chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà
đầu tư thực hiện dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất
1.500MW.
+ Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp
chế biến, chế tạo.
+ Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các đồ án quy hoạch xây dựng, đồ án quy
hoạch phân khu; Đề án phát triển kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021- 2025.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu đô thị mới.
+ Tập trung họp xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB các dự án thuộc
lĩnh vực phụ trách; giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc lĩnh vực theo dõi.
- Đối thoại công dân theo lĩnh vực phân công.
4. Công việc chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền:
- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình
công tác số 108-CTr/TU ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 47 năm Ngày giải
phóng Ninh Thuận và giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
- Dự Chương trình nghệ thuật chào mừng 30 năm tái lập tỉnh.
- Họp: Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 4; giải quyết vướng mắc dự
án gạch Thông Thuận; Nghe báo cáo dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Cảng cá
Ninh Chữ - Khu vực I; Đối thoại vụ ông Đạo Văn Lem và ông Nguyễn Văn Lành;
thông qua dự thảo quy định thay thế Quyết định 64-15-17.
- Tiếp tục cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các Ban Cán sự đảng,
Đảng đoàn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và một số sở, ngành của tỉnh
(theo Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 28/01/2022 của Thường trực Tỉnh ủy).
- Tập trung chỉ đạo:
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+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực theo
dõi.
+ Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho
ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố.
+ Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá thuộc lĩnh vực
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục cảnh báo của EC về
chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
(IUU).
+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới năm 2022.
+ Chỉ đạo sớm triển khai tổ chức vùng nuôi hàu tại đầm Nại đảm bảo theo
đúng quy định.
+ Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, triển khai quyết liệt Đề án tăng
thu ngân sách từ đất đai; khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai.
+ Chỉ đạo thống nhất hướng xử lý, hạn chế tình trạng lợi dụng hoạt động cải
tạo đất nông nghiệp trá hình để khai thác khoáng sản.
+ Chỉ đạo kế hoạch đột phá trong lĩnh vực Khoán sản.
+ Tập trung họp xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB các dự án thuộc
lĩnh vực phụ trách; giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc lĩnh vực theo dõi.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án; kiểm tra thực tế và nghe báo cáo,
đề xuất giải quyết việc nuôi thủy sản lồng bè tại khu vực Bình Sơn - Ninh Chữ.
- Làm việc với Cty Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận.
- Đối thoại công dân theo lĩnh vực phân công./.
Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH tỉnh,
HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh;
- Các Cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP, chuyên viên;
- Lưu: VT,

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Hồ Sĩ Sơn

