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         Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố.  
 

   Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi Họp báo về tình 

hình kinh tế - xã hội năm 2021 theo quy định. 
 

Tại buổi Họp báo, các sở, ngành, địa phương đã trao đổi thông tin đến các 

cơ quan báo chí và phóng viên thường trú về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, về 

các vấn đề nổi cộm được báo chí quan tâm đặt câu hỏi. Tuy nhiên, vẫn còn một số 

nội dung trao đổi chưa đầy đủ, một số phóng viên đề nghị các sở, ngành có văn bản 

trả lời chính thức (như về bố trí đất sản xuất cho người dân vùng dự án; khai thác 

tài nguyên khoáng sản, lao động, việc làm, các sản phẩm đặc thù của tỉnh, định 

hướng phát triển năng lượng tái tạo …). 
 

Để tăng cường mối quan hệ phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin chính 

thống, chính xác cho báo chí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền vì nhiệm vụ 

chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
 

1. Giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở các 

câu hỏi cơ quan báo chí nêu ra tại buổi họp báo, có trách nhiệm cung cấp thông tin, 

trả lời thật cụ thể các vấn đề, trực tiếp liên hệ gửi câu trả lời cho các phóng viên 

(trong đó lưu ý: Huyện Ninh Phước kiểm tra hoạt động của Công ty Hướng Dương 

Sáng theo phản ánh của báo chí; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND 

huyện Thuận Bắc kiểm tra việc trả lương cho người lao động liên quan đến Công 

ty điện gió Hanbaram,…); báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp theo quy định. 
 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục làm đầu mối tổng hợp, điểm 

tin báo chí hàng ngày phản ánh về hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh Ninh 

Thuận gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương để nắm bắt, xử 

lý thông tin kịp thời; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp, 

cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo chính xác, đúng quy định. Đồng thời phối 

hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí những nội dung 

tuyên truyền trọng điểm trong quý I/2022 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh./. 
 
 

 
Nơi nhận: 

 CHỦ TỊCH 
 

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- VPUB: LĐ, CV; 
- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

 

  
 
 

 
 

  Trần Quốc Nam 
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