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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 21 tháng 4

năm 2022

V/v triển khai Thông báo
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
về tình hình kinh tế - xã hội
tháng 3 và 3 tháng năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp 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 tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận
số 106/TB-VPCP ngày 09/4/2022 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình
kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, tình hình triển khai Chương trình
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ
phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công
trình giao thông quan trọng quốc gia.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp
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 tỉnh và Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố phải quyết tâm, cố gắng, quyết liệt hơn nữa, lãnh đạo,
chỉ đạo điều hành có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, ưu tiên triển
khai các nhiệm vụ có tính đột phá, tác động tích cực ngay đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; tăng cường hơn nữa tinh thần
tự lực, tự cường, chủ động rà soát, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó có
nguồn tăng thu ngân sách địa phương, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; trong thời gian tới tập trung một số nhiệm vụ,
giải pháp sau:
1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các
đơn vị ngành dọc cấp tỉnh, Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:
- Tập trung tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần
thứ XIII, các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các
Phó Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV và các Nghị
quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2020-2025.
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- Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch số 829/KHUBND ngày 02/3/2022 triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch số 1574/KH-UBND ngày 17/4/2022
về triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
- Chủ động phân tích, dự báo, kịp thời điều chỉnh kế hoạch phát triển của
ngành, địa phương cho phù hợp tình hình hoặc tham mưu đề xuất kịp thời các giải
pháp để ứng phó với các vấn đề phát sinh.
- Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu
tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022; trường hợp giải
ngân chậm, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, tập thể, cá nhân liên quan.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một cách thực chất, có hiệu quả các nhiệm vụ
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế. Đẩy mạnh phát triển kinh
tế số, kinh tế xanh, thực hiện hiệu quả cam kết Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi
khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26).
- Tập trung nhiều hơn nữa trong công tác tham mưu để hoàn thiện thể chế,
cải cách thủ tục hành chính; rà soát các quy định pháp luật để tham mưu sửa đổi,
bổ sung hoặc tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, nhất là các
quy định về đất đai, môi trường,… Chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh tham
gia ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh, Nghị định, các văn bản quy phạm pháp
luật, các quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa
phương:
- Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm
2022 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;
trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, đúng
quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, các địa phương đẩy mạnh giải
ngân vốn đầu tư công năm 2022; phối hợp với Kho bạc Nhà nước hỗ trợ chủ đầu tư
trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.
- Phối hợp với các chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn
linh hoạt, kịp thời giữa các dự án, từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu
cầu vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định; thường xuyên theo dõi kế hoạch
vốn đầu tư công năm 2022, kịp thời kiến nghị các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn
đầu tư công.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy trình quy định của Luật Quy hoạch,
trong đó tham mưu xây dựng giải pháp huy động, đa dạng hóa các nguồn lực, nhất
là nguồn lực hợp tác công tư; lấy nguồn lực đầu tư công làm vốn mồi, kích hoạt
mọi nguồn lực hợp pháp trong xã hội để thực hiện quy hoạch.
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3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở,
ngành và địa phương triển khai các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông
nghiệp gắn với chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn
mới. Phát triển nông nghiệp kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó
chú trọng phát triển theo chiều sâu; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ,
phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông
nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ số, có năng suất cao và tính cạnh tranh
cao. Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời tham mưu triển khai công tác
phòng, chống thiên tai.
4. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tập
trung cơ cấu lại công nghiệp theo hướng phát triển mạnh công nghiệp năng lượng
(năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện khí), điện gió ngoài khơi, công nghiệp
chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp
sử dụng nhiều năng lượng, công nghiệp nặng sử dụng công nghệ hiện đại, thân
thiện với môi trường. Chú trọng phát triển công nghiệp theo chiều sâu, tăng cường
áp dụng khoa học - công nghệ để tăng năng suất lao động, tăng năng suất, chất
lượng sản phẩm. Tiếp tục tham mưu tận dụng hiệu quả các Hiệp định FTA đã ký
kết, mở rộng tìm kiếm thị trường và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu; phát triển các
loại hình kinh doanh, dịch vụ mới.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, tổ chức có hiệu quả các hoạt động
xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận; xây dựng Kế hoạch đón khách du lịch quốc
tế nhằm đẩy mạnh tốc độ phục hồi du lịch, dịch vụ.
6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cổ
phẩn hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện bảo đảm công khai, minh
bạch, đúng quy định; đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị
trường và đúng quy định của pháp luật để nâng chất lượng hoạt động.
7. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính, Cục thuế căn cứ chức
năng nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy
mạnh hơn nữa các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai hóa đơn
điện tử.
8. Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng
nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung làm
tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm cuộc
sống của người dân tái định cư; làm tốt công tác quy hoạch khai thác mỏ và quản
lý các mỏ vật liệu, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến đất rừng, đất
lúa... tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm
tiến độ và chất lượng.
9. Các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi hướng dẫn từ các Bộ,
ngành Trung ương tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc
gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

4
10. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ
chức triển khai các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch khoa học, an
toàn, hiệu quả tại các cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh, sinh viên học trực tiếp;
căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học phù hợp, không để
học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài.
11. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh
tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm vét cho trẻ từ 12 - 17
tuổi; đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai tiêm mũi thứ 3 và tham mưu các kịch bản
sẵn sàng, chủ động ứng phó với các chủng mới phát sinh.
12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan chủ động có giải pháp bảo đảm cung cầu lao động; tăng nhanh tỷ lệ lao
động qua đào tạo; tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã
hội.
13. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp các Sở, ngành và địa phương đẩy mạnh
công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu xử lý
nghiêm các vi phạm.
14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an
tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân
sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; chủ động theo dõi, nắm chắc diễn
biến tình hình để bổ sung, điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong mọi tình huống; quản
lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện trấn áp các loại tội phạm và xử lý các trường hợp cư
trú, nhập cảnh trái phép. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tư
an toàn giao thông và công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm bình yên cho nhân
dân; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ Nhân dân
khắc phục hậu quả trong mùa mưa bão.
15. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và
Truyền hình tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội;
chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật trên các
nền tảng số, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung tuyên truyền chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Chương
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình phòng, chống dịch
COVID-19 thực chất, linh hoạt, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, chuyên viên Khối NC-TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

