ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Số: 1332 /UBND-KTTH

Ninh Thuận, ngày 01 tháng4 năm 2022

V/v Tiếp tục thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh,
công tác xây dựng Đảng
trong thời gian tới

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan tư pháp cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2248CV/TU ngày 16 tháng 3 năm 2022; chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân
tỉnh tại Công văn số 241 -CV/BCSĐ ngày 01 tháng4 năm 2022 về tiếp tục thực
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh,
công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các
cơ quan tư pháp cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm
vụ được giao:
Tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch,
đề án,… phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh; rà soát, chú trọng giải quyết đơn thư,
kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân tại địa phương, đơn vị,… nhằm thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV và đại hội đảng bộ các
cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương,
UBND các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn:
Quan tâm chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân
tộc miền núi, xây dựng mô hình kinh tế tập thể; liên kết, bao tiêu sản phẩm, hàng
hóa ổn định cho người dân miền núi.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố:
Tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng như hệ thống giao thông, khu
vui chơi giải trí cho người dân, hệ thống chợ, siêu thị, trường học… Tăng cường
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giám sát hoạt động đầu tư của các dự án được cấp phép. Kịp thời chấn chỉnh, thu
hồi các dự án, công trình chậm tiến độ, giao dự án cho nhà đầu tư có năng lực tài
chính để đẩy mạnh hoàn thành các dự án góp phần vào sự phát triển của tỉnh.
4. Sở Y tế: Quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chú
trọng nâng cao tay nghề, ý thức trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ tỉnh nhà.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố:
Quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản
văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh, nhất là văn hóa các dân tộc Chăm,
Raglai…
6. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
UBND các huyện, thành phố: Thường xuyên cung cấp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy kế hoạch triển khai, thực hiện những dự án, đề án có tác động trực tiếp đến tư
tưởng, đời sống của Nhân dân nhằm tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và
sự đồng thuận xã hội.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục rà soát lại các dự án quy hoạch trên địa
bàn tỉnh đã công bố nhiều năm nhưng chưa triển khai thực hiện, kéo dài ảnh hưởng
tới cuộc sống người dân và sự phát triển của tỉnh./.
(Gửi kèm Công văn số 2248-CV/TU ngày 16/3/2022 của Thường trực Tỉnh
ủy)
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, chuyên viên;
- Lưu: VT.

Trần Quốc Nam

