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KẾ HOẠCH 

Triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết  

trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022  

 

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 3 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022, 

HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm để thuận tiện trong công tác 

theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ được phân công tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình các Nghị quyết tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022, đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian, quy trình theo quy định;  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai chuẩn bị 

việc xây dựng các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong 

năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, quyết liệt, 

thường xuyên công tác chuẩn bị nội dung xây dựng các Nghị quyết trình tại các 

kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022 đảm bảo chất lượng về nội 

dung, quy trình và đúng tiến độ quy định.  

2. Yêu cầu: 

a) Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, các Sở, ngành cần 

tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu về nội dung, 

chất lượng và tiến độ đề ra;  

b) Cần bám sát các quy định mới của Pháp luật trên lĩnh vực quản lý; chủ 

động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định; dự thảo Nghị quyết 

phải đảm bảo thống nhất ý kiến giữa các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình 

xây dựng Nghị quyết phải phối hợp chặt chẽ với các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh ngay từ khâu bắt đầu soạn thảo, lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết; đối với 

những Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến, cần khẩn trương sửa 

chữa, hoàn thiện lại nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo đúng chủ trương, 

định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gửi các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 

thẩm tra theo quy định; 

c) Đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là 

văn bản quy phạm pháp luật: 

Hồ sơ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo 

quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 



2 

 

 

bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thu hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(qua 02 giai đoạn: trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh). 

II. THỜI GIAN TRÌNH HỒ SƠ: 

1. Đối với Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật: 

- Nghị quyết trình tại kỳ họp bổ sung năm 2022: Các Sở, ban, ngành gửi 

hồ sơ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là 

ngày 25/01/2022. 

- Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2022: Các Sở, ban, ngành gửi hồ 

sơ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là 

ngày 15/3/2022; 

- Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2022: Các Sở, ban, ngành gửi hồ 

sơ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là 

ngày 15/7/2022. 

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

về đề nghị xây dựng Nghị quyết và có ý kiến chấp thuận; cơ quan chủ trì soạn 

thảo tiếp tục thực hiện việc soạn thảo, lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết và 

gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định từ Điều 

119 đến Điều 123 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và 

Chương III Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-

UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh (được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh), 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để trình Hội đồng nhân dân tỉnh; thời gian 

trình hồ sơ về Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau: 

- Nghị quyết trình tại kỳ họp bổ sung năm 2022: các Sở, ban, ngành gửi 

hồ sơ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là 

ngày 15/3/2022. 

- Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2022: các Sở, ban, ngành gửi hồ sơ 

trình về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 15/5/2022; 

- Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2022: các Sở, ban, ngành gửi hồ sơ 

trình về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 15/9/2022. 

2. Đối với Nghị quyết không phải văn bản quy phạm pháp luật:  

- Nghị quyết trình tại kỳ họp bổ sung năm 2022: các Sở, ban, ngành gửi 

hồ sơ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là 

ngày 15/3/2022. 
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- Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2022: các Sở, ban, ngành gửi hồ sơ 

trình về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 15/5/2022. 

- Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2022: các Sở, ban, ngành gửi hồ sơ 

trình về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 15/10/2022. 

3. Đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

phát sinh tại 02 kỳ họp: Các Sở, ngành báo cáo cụ thể để xin ý kiến chỉ đạo của 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối. 

III. PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO, CHUẨN BỊ NGHỊ QUYẾT: 

1. Tại Kỳ họp bổ sung: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chỉ 

đạo, chuẩn bị trình 02 Nghị quyết (khoảng thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 

5/2022) 

- Nghị quyết quy định nội dung và mức chi các kỳ thi đối với giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách nhà nước đầu tư trung hạn và hằng năm thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. Cơ quan chủ trì dự thảo: Ban Dân tộc. 

2. Tại Kỳ họp giữa năm 2022, gồm 24 Nghị quyết: 

a) Chủ tịch UBND tỉnh: 11 Nghị quyết 

- Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2050. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Nghị quyết Phát triển kinh tế biển đến năm 2025 và tầm nhìn những năm 

tiếp theo. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Nghị quyết Huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp 

thiết giai đoạn 2021 - 2025. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Nghị quyết Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng 

điểm của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cơ quan chủ trì dự 

thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Nghị quyết Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Nghị quyết Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu 

dân cư đối với các vị trí trước đây Quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1 

và 2. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Nghị quyết Kế hoạch giao, bổ sung, điều chỉnh đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021- 2025 của các nguồn vốn. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Nghị quyết về chương trình cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận đến 

năm 2025. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Nội vụ. 
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- Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chủ chốt 

cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức luân chuyển từ tỉnh về 

huyện, từ huyện về xã. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Nội vụ. 

- Nghị quyết điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp năm 2022 của tỉnh. Cơ 

quan chủ trì dự thảo: Sở Nội vụ. 

- Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã 

bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chủ trì dự thảo: Công an tỉnh. 

b) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên: 06 Nghị quyết 

- Nghị quyết chính sách về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cơ quan chủ trì 

dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và 

chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. Cơ quan 

chủ trì dự thảo: Sở Y tế. 

- Nghị quyết về thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2026, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan chủ trì dự thảo: Ban 

Dân tộc. 

- Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ công tác chăm sóc 

và giáo dục trẻ theo chương trình GDMN. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo 

dục phổ thông. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân trong năm 2022-2023. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

c) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh: 02 Nghị quyết 

- Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Xây dựng. 

- Nghị quyết về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025. Cơ quan chủ 

trì dự thảo: Sở Công Thương. 

d) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền: 05 Nghị quyết 

- Nghị quyết về “Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học - công 

nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 

2030”. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ.  

- Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, loại bỏ khỏi danh mục các dự án thu 

hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Tài 

nguyên và Môi trường.  
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- Nghị quyết về bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng 

lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Tài 

nguyên và Môi trường.  

- Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một 

số nội dung xây dựng nông thôn mới. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn.  

- Nghị quyết chính sách hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu 

quả, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

3. Tại Kỳ họp cuối năm 2022, gồm 20 Nghị quyết: 

a) Chủ tịch UBND tỉnh: 07 Nghị quyết 

- Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, biên chế hội 

năm 2023. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Nội vụ.  

- Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cơ quan chủ 

trì dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Nghị quyết Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023. Cơ quan chủ trì dự 

thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi 

ngân sách địa phương năm 2023. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Tài chính. 

- Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Cơ quan chủ trì 

dự thảo: Sở Tài chính. 

- Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. 

Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Tài chính. 

- Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nguồn 

nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực trụ cột, trọng điểm, mang tính 

đột phá của tỉnh. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Nội vụ. 

b) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên: 04 Nghị quyết 

- Nghị quyết đặt tên tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan chủ 

trì dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học 

tại các trường tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập theo từng năm học. 

Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Nghị quyết quy định một số chính sách, nội dung chi và mức chi đặc thù 

cho công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan chủ trì dự thảo: 

Sở Y tế. 

- Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ công chức, viên chức chuyên 

trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở 

Thông tin và Truyền thông. 



6 

 

 

c) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh: 03 Nghị quyết 

- Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch 

quốc gia Ninh Chử, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở 

Xây dựng. 

- Nghị quyết thông qua Đề án phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây 

dựng Phan Rang-Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát 

triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Xây dựng. 

- Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Công Thương. 

d) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền: 06 Nghị quyết 

- Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng 

lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Nghị quyết cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang 

mục đích khác năm 2022 (Dự án Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star). Cơ quan chủ 

trì dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Nghị quyết cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang 

mục đích khác năm 2022 (Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận). 

Cơ quan chủ trì dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Nghị quyết cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang 

mục đích khác năm 2022 (Dự án Kênh chuyển nước Tân Giang-Sông Biêu). Cơ 

quan chủ trì dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Nghị quyết cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang 

mục đích khác năm 2022 (Dự án nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2). Cơ quan 

chủ trì dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, cơ quan chủ trì dự thảo xây dựng kế 

hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay các nội dung công việc.  

- Việc chuẩn bị hồ sơ xây dựng nghị quyết phải đúng trình tự, thủ tục, 

thành phần hồ sơ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

và các quy định hiện hành; đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo Kế hoạch và các 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (nếu có). 

- Tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong quá 

trình xây dựng nghị quyết nhất là việc xác định hình thức nghị quyết, dự kiến 

nguồn lực, kinh phí thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh, Sở Tư 
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pháp thẩm tra, thẩm định, khảo sát lấy ý kiến đối tượng chịu tác động, nhằm 

sớm hoàn thiện thủ tục hồ sơ đảm bảo nội dung đạt chất lượng, đúng quy trình, 

quy định. 

- Chủ động triển khai sớm các bước theo quy định; trên tinh thần khẩn 

trương, chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ điều kiện; trình trước thời hạn được giao trong 

Kế hoạch. 

- Định kỳ ngày 15 hàng tháng các đơn vị chủ trì phải có báo cáo kết quả, 

tiến độ triển khai thực hiện gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp chung báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo dõi, tham mưu việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

Kết quả thực hiện kế hoạch là tiêu chí để đánh giá, phân loại, xét thi đua khen 

thưởng cơ quan và cán bộ, công chức năm 2022.  

- Phối hợp với Sở Nội vụ thống nhất đánh giá, phân loại đối với các đơn 

vị chủ trì năm 2022 theo quy định. 

- Định kỳ ngày 20 hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ triển 

khai thực hiện báo cáo UBND tỉnh.  

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác theo dõi, 

đôn đốc, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

hoàn thành các nội dung đã giao trình tại các kỳ họp. Chủ động xin ý kiến Chủ 

tịch hoặc các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách có ý kiến các Nghị 

quyết trước khi đưa ra tập thể cho ý kiến; đặc biệt lưu ý đến thời gian trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh đối với những nội dung Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh 

phải báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động xin ý kiến bố trí lịch 

tổ chức họp Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến; đồng thời khẩn 

trương hoàn thiện hồ sơ (các nội dung đã đảm bảo chất lượng và điều kiện theo 

quy định), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đảm 

bảo theo đúng thời gian quy định tại các kỳ họp. 

4. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan khẩn 

trương triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để hướng dẫn hoặc tổng 

hợp, báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo 

giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận:  

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c) ;                                                      

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                          

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, Ban TCNNC; 

- Lưu: VT. KTTH (TB). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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