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KẾT LUẬN 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY  

về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022  

----- 

Ngày 01/4/20222, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 

2022. Sau khi nghe đại diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh 

tế-xã hội và qua nghiên cứu dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng Đảng; ý kiến của các đồng chí dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất 

kết luận như sau: 

I- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 do Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh 

ủy trình. Đồng thời nhấn mạnh: Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 bên 

cạnh những thuận lợi về tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, 

thời tiết và nguồn nước thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp... Đồng thời, nổi lên 

một số khó khăn, thách thức mới so với dự báo đó là: những ảnh hưởng, tác động 

của tình hình thế giới và cả nước, nhất là giá cả nguyên, nhiên vật liệu và chi phí đầu 

vào các ngành sản xuất quan trọng tăng; một số cơ chế chính sách chậm ban hành, 

nhất là chính sách về giá điện mặt trời, điện gió... đã ảnh hưởng, tác động đến tình 

hình thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của các 

tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của 

Trung ương; chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo gắn với tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu sát, quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2022; cùng với sự 

nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của các cấp, các ngành, cộng đồng 

doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả 

tích cực.  

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và có bước phục hồi sau đại 

dịch Covid-19; tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tiếp tục tăng so cùng kỳ. Sản xuất 

nông nghiệp tăng khá. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và một số sản 

phẩm chủ lực phục hồi. Thương mại, dịch vụ từng bước phục hồi, nhất là hoạt động 

du lịch. Công tác đầu tư và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là thu 

hút đầu tư lĩnh vực đô thị, kinh tế đô thị... Đời sống của Nhân dân được duy trì ổn 
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định. Công tác an sinh, xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo 

được quan tâm thực hiện bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.  

Các hoạt động tuyên truyền k  niệm các ngày l  lớn của đất nước và địa 

phương, nhất là k  niệm 30 năm tái lập tỉnh, 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận 

và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước được chú trọng, chủ động triển khai 

ngay từ đầu năm, góp phần tác động tích cực, tạo động lực, tinh thần mới để tiếp 

tục thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 

được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, 

tính mạng Nhân dân và phục hồi phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Quốc phòng - 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình tai nạn giao thông cơ bản 

được kiểm soát, giảm trên cả 3 tiêu chí.  

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có 

chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực; công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị 

tư tưởng được chú trọng; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, sâu sát, 

quyết liệt, linh hoạt hơn. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội 

được đổi mới và đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các chủ 

trương phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Bên cạnh kết quả đạt được, cần nhất mạnh một số khó khăn, hạn chế, đó là: 

Tăng trưởng kinh tế đạt thấp; thu ngân sách bằng 84,1% so cùng kỳ; thu hoạt 

động xuất khẩu giảm mạnh. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt thấp. Sản xuất công 

nghiệp tăng nhưng một số ngành hàng công nghiệp và một số sản phẩm công 

nghiệp chế biến chủ lực tiếp tục gặp khó khăn, phục hồi chậm; lĩnh vực năng lượng 

tái tạo và xây dựng giảm mạnh.  

Tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn chậm; việc thu hút đầu 

tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp còn khó khăn; phát triển các ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo còn hạn chế. Tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng 

điểm, cấp bách còn chậm; tình hình thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn. Đời sống 

của một bộ phận Nhân dân, nhất là miền núi, vùng sâu gặp nhiều khó khăn; công 

tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn hạn chế. 

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

Công tác cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết còn hạn chế, nhiều nơi còn 

lúng túng, nhất là các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh và của các cấp. Việc củng cố, 

kiện toàn tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm. Công 

tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực có việc còn hạn chế. 

Công tác dân vận của hệ thống chính trị có lúc, có nơi chưa chủ động, hiệu quả 

chưa cao, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo. 

Nguyên nhân hạn chế:  Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, Ban 

Thường vụ cần nhấn mạnh một số nguyên nhân chủ quan, đó là: Công tác lãnh 
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đạo, chỉ đạo, điều hành và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ ở một số cấp ủy, chính quyền có lúc, có việc chưa thật chủ động, quyết 

liệt, hiệu quả, nhất là trong lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, 

điểm nghẽn về phát triển kinh tế, xã hội, xác định giá đất... Công tác phối hợp và 

tính chủ động của một cơ quan, địa phương, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. 

II- Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 

Trong quý II năm 2022, khối lượng công việc là rất nặng nề; dự báo tình hình 

tiếp tục có những khó khăn, thách thức, nhất là: Tình hình lạm phát; giá cả nguyên, 

nhiên vật liệu; tình hình thu hút đầu tư; dịch bệnh Covid-19 và biến đổi khí hậu 

di n biến phức tạp... sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các các nhiệm vụ, giải pháp xác 

định trong các dự thảo báo cáo; đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục 

quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong quý 

II/2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2022 đã đề 

ra. Trong đó, lưu ý thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, nhất là của Bộ Chính 

trị, Chính phủ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tối đa những yếu tố thuận 

lợi, khắc phục kịp thời, có hiệu quả các khó khăn, hạn chế, tồn tại và tổ chức thực 

hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng 

tâm, cấp bách năm 2022 đã đề ra. 

Trước hết, là tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và 

triển khai có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của các cấp bảo đảm sâu kỹ, sát thực ti n, 

chất lượng, hiệu quả, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị chuyên đề của Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành. Trọng tâm, là tập trung chỉ đạo khẩn trương 

nghiên cứu, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, đề án, kế hoạch... cụ thể, 

sát thực ti n của các ngành, các cấp để triển khai thực hiện, đảm bảo có chất lượng, 

hiệu quả, phải hoàn thành trong quý II/2022.  

Tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động k  niệm 30 năm tái lập tỉnh, 47 năm 

Ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nhằm 

khơi dậy niềm tự hào, truyền thống cách mạng vẻ vang, tạo động lực, tinh thần mới 

để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. 

2. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm 

vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo chủ trương và kịch bản đã đề 

ra; tận dụng tốt mọi cơ hội để đẩy nhanh phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Tập 

trung đẩy mạnh phục hồi, phát triển du lịch; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải 

pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và các điểm nghẽn để phát triển các 
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ngành, lĩnh vực trọng điểm, đột phá về năng lượng, năng lượng tái tạo, công 

nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất nông nghiệp, kinh tế đô thị. 

Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách và tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công; tiến độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo, các khu, cụm 

công nghiệp và các dự án đô thị. Tiếp tục triển khai và sớm đưa vào khai thác Cảng 

tổng hợp Cà Ná (Bến cảng số 1A) và khởi công dự án điện khí LNG Cà Ná. Tăng 

cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; khẩn trương 

hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và công tác xác 

định giá đất. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, 

giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư, nhất là các công trình, dự 

án trọng điểm, cấp bách.  

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Tăng 

cường thu hút các nguồn lực đầu tư; có kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh xúc tiến đầu 

tư với nhiều phương thức linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả, khả thi, nhất là 

xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh. Quan tâm có giải pháp 

hiệu quả hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các khó khăn do tác 

động của đại dịch Covid-19 và các yếu tố giá cả đầu vào phục vụ cho sản xuất...   

3. Tập trung kiến nghị và tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Trung 

ương liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển năng lượng, cơ chế, chính sách hỗ 

trợ tỉnh theo Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết 115/NQ-CP của 

Chính phủ và các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh sau năm 2023... 

4. Chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả 

các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết 

việc làm. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; tập trung triển khai có 

hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, hiệu quả; chuẩn bị tốt các 

điều kiện phục vụ công tác thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm 2022.  

Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, có hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin; nâng cao năng lực điều trị 

bệnh nhân Covid-19 và hoạt động của các cơ sở y tế. Tập trung đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền k  niệm 30 năm tái lập tỉnh, 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, 

giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và k  niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). 

5. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý, giải 

quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Triển khai 

thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện tốt công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn, thư, phản 

ánh của công dân, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm. 
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6. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất 

cao cả về tư tưởng và hành động. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo 

của cấp ủy đảng, nhất là việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết của cấp 

ủy đến cơ sở; nâng cao năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ 

chức đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao vai trò, trách nhiệm 

người đứng đầu; giữ vững k  luật, k  cương. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ 

sở. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Dân 

vận khéo”, nhất là: Các cuộc vận động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh, xóa đói, giảm nghèo: phong trào thi đua lập thành tích k  niệm 30 năm 

tái lập tỉnh, 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam thống nhất 

đất nước… 

Trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu các ban cán sự đảng, 

đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy và thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể 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:       
- Các đ/c Tỉnh u  viên, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, 

- Các huyện, thành, đảng u  trực thuộc. 

- Lưu Văn phòng Tỉnh u .  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 
 

  

 

 

 

Nguyễn Đức Thanh 
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