
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
_________ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

Số:              /KH-UBND  Ninh Thuận, ngày         tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tăng trưởng trong lĩnh vực chế 

biến, chế tạo, khai khoáng trên địa bàn tỉnh 03 tháng cuối năm 
______________________ 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy về phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Kết luận số 242-KL/TU ngày 17/10/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 

03 tháng cuối năm 2022. 

Nhằm đề xuất các giải pháp khả thi, quyết liệt, khắc phục các khó khăn, hạn 

chế trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và khai khoáng, phấn đấu hoàn 

thành chỉ tiêu kế hoạch năm trong những tháng còn lại của năm 2022, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tăng trưởng 

trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, khai khoáng trên địa bàn tỉnh 02 tháng cuối năm, 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

1. Mục đích: Nhằm nắm bắt thông tin tình hình hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của các doanh nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo; kế hoạch những tháng 

cuối năm; các khó khăn, vướng mắc về chi phí nguyên liệu, thị trường và một số 

các yếu tố tác động khác. Qua đó bàn bạc các giải pháp khả thi, hữu hiệu để tăng 

tốc, bứt phá góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GRDP chung của tỉnh (10-11%). 

2. Yêu cầu: Công tác tổ chức Hội nghị phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, 

thật sự là diễn đàn để Doanh nghiệp và chính quyền bàn bạc, thảo luận để tìm ra 

giải pháp tối ưu nhất, khả thi nhất trong bối cảnh dự báo tình hình các tháng cuối 

năm tiếp tục gặp khó khăn về thời tiết, giá nhiên nguyên liệu tăng cao và khan 

hiếm, nhằm góp phần vào sự phát triển của Doanh nghiệp nói riêng và kinh tế xã 

hội của Tỉnh nói chung.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian dự kiến: 01 buổi, dự kiến vào giữa tháng 11/2022 (sẽ có Giấy 

mời cụ thể). 

2. Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ: dự kiến khoảng 30 người, trong đó:  

- Lãnh đạo UBND tỉnh (chủ trì); 
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- Lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã 

hội, Xây dựng;  

- Lãnh đạo:  Ban quản lý các Khu công nghiệp, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê, 

Chi cục Hải quan Ninh Thuận, Hiệp Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, 

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Ninh Thuận;  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo 10 Doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng (do 

Sở Công Thương mời).  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở Công Thương báo cáo tóm tắt kết quả tăng trưởng 09 tháng 

đầu năm, dự kiến kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm; tập 

trung nhấn mạnh các giải pháp đột phá phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, 

công nghiệp khai khoáng.  

2. Đề nghị Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu tham gia hiến kế 

các giải pháp đột phá để phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp khai 

khoáng đối với nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách.  

3. Lãnh đạo các Doanh nghiệp tham gia báo cáo tình hình sản xuất, kinh 

doanh 09 tháng đầu năm, kế hoạch 03 tháng cuối năm; các khó khăn, vướng mắc 

đang gặp phải và đề xuất, kiến nghị để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết.  

Các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm yêu cầu nội 

dung và thời gian quy định./.  

Do tính chất Hội nghị quan trọng, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa 

phương và đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ động 

tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm yêu cầu nội dung và thời gian quy định./.  

 
Nơi nhận:                                                                  
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Như thành phần tham dự;  

- Đài PTTH, Báo Ninh Thuận; (đưa tin) 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT, KTTH. Nam 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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