
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––   

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

V/v triển khai thực hiện Kết luận 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ quý I, 

nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 

 

 
 

 

 

 

                                Kính gửi: 

 

                                     

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các đơn vị ngành dọc cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 
   

 

 

 

Thực hiện Kết luận số 19-KL/TU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Công văn số     -CV/BCSĐ ngày    

tháng    năm 2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý 

II/2022, 

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

 Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận nêu trên; 

yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND tỉnh, các đơn vị ngành dọc cấp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực 

hiện đạt kết quả, tạo sự chuyển biến rõ nét, thiết thực, mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả 

các lĩnh vực, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của quý II và cả 

năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, chuyên viên; 

- Lưu: VT. KTTH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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