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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:

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Ngày 14/3/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Báo cáo số 344-BC/BTGTU
về kết quả thăm dò dư luận xã hội đợt I năm 2022 với chủ đề kết quả thực hiện
nhiệm vụ của tỉnh trong những năm qua, nhất là đánh giá sự phát triển về kinh tế
- xã hội qua 30 năm từ khi tái lập tỉnh đến nay (01/4/1992 - 01/4/2022). Qua đó
cho thấy sau 30 năm tái lập tỉnh đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân
dân trong tỉnh tin tưởng, đồng thuận với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều
hành của chính quyền các cấp, phấn khởi, tự hào với những thành tựu mà tỉnh ta
đã đạt được trong thời gian qua, nhất là từ khi tái lập tỉnh đến nay. Đây sẽ là tiền
đề để tiếp tục tạo sự ủng hộ, tin tưởng của người dân, đồng thuận xã hội đối với
các chủ trương phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều ý kiến cho
rằng một số ngành, lĩnh vực chưa có sự phát triển xứng tầm như: Việc bảo vệ
môi trường sinh thái; việc giải quyết đơn, thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của
người dân; việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể,
nhất là văn hóa các dân tộc Chăm, Raglai còn hạn chế, chưa có bước phát triển
đáng kể; khu vui chơi giải trí cho Nhân dân chưa đáp ứng được nhu cầu tinh thần
ngày càng cao của người dân; các dịch vụ khác như: thư viện, nhà sách, nơi mua
sắm thiết bị văn phòng phẩm, chợ, siêu thị... vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của
người dân. Các tổ chức Công đoàn, Hội Nông dân, Hội phụ nữ mặc dù đã có sự
tiến bộ nhưng chưa phát huy hết hiệu quả hoạt động.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng thời gian tới, Thường trực Tỉnh
ủy yêu cầu:
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1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc, Mặt trận và đoàn thể tỉnh: 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 cán sự UBND tỉnh
- 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.
- 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 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.
- 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.
- 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…
- 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. 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.
3. Mặt trận, đoàn thể tỉnh: Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các
tổ chức Công đoàn, Hội Nông dân, Hội phụ nữ…, góp phần phát huy dân chủ,
củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật
thiết giữa Đảng với Nhân dân.
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4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chỉ đạo, định hướng báo chí thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế
- xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây Đảng của tỉnh.
- Chỉ đạo đẩy mạnh lồng ghép các nội dung tuyên truyền về kết quả,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng
Đảng trong các hội nghị của cơ quan, chi bộ định kỳ, hội họp tại các khu dân cư,
hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, huyện và tương đương.
- Phối hợp với các địa phương, đơn vị nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã
hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương phát triển của tỉnh,
nhất là các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội đã, đang và sẽ triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Phạm Văn Hậu

