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I. Những công tác trọng tâm tập trung chỉ đạo: 

1. Tập trung lãnh đạo công tác phòng chống dịch Covid-19; rà soát nhiệm vụ 

để tập trung triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm 2021. Đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021.  

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và đánh bắt, 

nuôi trồng thuỷ sản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân các công trình, dự 

án; chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội; tăng cường công tác phòng 

chống giảm nhẹ thiên tai những tháng cuối năm 2021; bảo đảm an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

3. Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); gắn với thực hiện Chỉ 

thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Đẩy nhanh sơ, tổng kết các nghị quyết của 

Trung ương, Tỉnh uỷ và xây dựng các chương trình, đề án theo kế hoạch đề ra. 

II. Dự kiến những công việc cụ thể: 

1. Công việc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc 

Nam: 

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình 

công tác số 75-CTr/TU ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; 

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI; 

- Họp: Tình hình KT-XH tháng 11/2021; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19; thông qua các tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm; 

nghe báo cáo kế hoạch đề án thu tiền sử dụng đất 2021 và xác định giá đất các DA; 

nghe báo cáo về hồ sơ dự án ADB8. 

- Dự Hội nghị trực tuyến: triển khai kết luận của Bộ Chính trị về chương 

trình xây dựng pháp luật; triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội năm 2022. 

- Dự Gặp mặt doanh nghiệp. 

- Tập trung chỉ đạo:  

+ Siết chặt kỷ luật, kỷ cương để tiếp tục tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai có hiệu 

quả quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

+ Tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch năm 2021 còn thấp, khó 

khăn để có giải pháp quyết liệt, dồn lực hoàn thành ở mức cao nhất có thể; đẩy 
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nhanh tiến độ triển khai hoàn thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm, đột 

phá kế hoạch năm 2021 lĩnh vực theo dõi; 

+ Quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, phấn đấu giải ngân đạt 100% vào 

cuối năm 2021 góp phần thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trong thi công công trình, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình 

trọng điểm, cấp bách. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhất là 

đền bù, giải phóng mặt bằng; 

+ Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, nhất là các khoản thu đạt thấp, 

phấn đấu hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách năm 2021; tiếp tục thực hiện cắt 

giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết để ưu tiên cho công tác phòng, chống 

dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; 

+ Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn theo Nghị định 

số 107/2020/NĐ-CP và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP của Chính phủ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, 

giám sát, có giải pháp thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số PAR INDEX, cải cách 

công vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua đã phát động; 

+ Chỉ đạo hoàn thành các báo cáo, chương trình, đề án, Nghị quyết chuyên 

đề của Tỉnh ủy và các chương trình, đề án phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 

2021 lĩnh vực phân công theo dõi. 

- Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021. 

 2. Công việc chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên: 

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình 

công tác số 75-CTr/TU ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Họp: Tình hình KT-XH tháng 11/2021; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19; thông qua các tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm; 

nghe báo cáo công tác điều trị bệnh COVID-19; dự án đầu tư công khối VHXH; 

đầu tư phòng tin học và ngoại ngữ; nghe báo cáo rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới, 

giai đoạn 2021-2025. 

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI. 

- Dự buổi tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.  

- Tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

- Tham dự lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND tỉnh. 

- Tập trung chỉ đạo:  

+ Đẩy nhanh tiến độ tiêm Vắc-xin bao phủ diện rộng bảo đảm an toàn, đúng 

đối tượng. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19; 

+ Tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch năm 2021 còn thấp, khó 

khăn để có giải pháp quyết liệt, dồn lực hoàn thành ở mức cao nhất có thể; đẩy 

nhanh tiến độ triển khai hoàn thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm, đột 

phá kế hoạch năm 2021 lĩnh vực theo dõi; 
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+ Từng bước tái khởi động và hỗ trợ phục hồi hoạt động du lịch, xây dựng 

và triển khai các gói kích cầu du lịch, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong 

ngành du lịch; 

+ Quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công, phấn đấu giải ngân đạt 100% vào cuối năm 2021. Kịp thời giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh nhất là đền bù, giải phóng mặt bằng theo lĩnh vực phân 

công; 

+ Đẩy mạnh tiêm văcxin cho người lao động, test tầm soát; triển khai nhanh 

các cơ chế, chính sách của Trung ương về thuế, tín dụng, kết nối cung cầu lao động 

việc làm, hỗ trợ hướng dẫn các biện pháp kiểm soát dịch bệnh để an toàn sản 

xuất…, tạo điều kiện thuận lợi nhất khi các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất, 

kinh doanh; 

+ Quản lý chặt chẽ việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm có hiệu quả 

và đúng quy định;  

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến bảo đảm chương trình học 

và chất lượng giáo dục;  

+ Hoàn thành báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2021 và xây dựng các 

chính sách giảm nghèo theo tiêu chí mới trong giai đoạn 2022 – 2025; 

+ Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, có 

giải pháp thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ PAPI; 

+ Chỉ đạo hoàn thành các báo cáo, chương trình, đề án, Nghị quyết chuyên 

đề của Tỉnh ủy và các chương trình, đề án phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 

2021 lĩnh vực phân công theo dõi. 

- Làm việc với: Công ty CP Kiến Trẻ Ninh Thuận về XHH quảng cáo; Công 

ty Cổ phần Thành Trung – Ninh Thuận. 

- Kiểm tra tiến độ DA Đường đi bộ ven biển KDL Ninh Chữ - Bình Sơn. 

- Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

3. Công việc chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh: 

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình 

công tác số 75-CTr/TU ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Họp: Tình hình KT-XH tháng 11/2021; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19; thông qua các tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm; 

nghe báo cáo kế hoạch đề án thu tiền sử dụng đất 2021 và xác định giá đất các DA; 

nghe báo cáo Dự án LNG Cà Ná; giải quyết các vướng mắc tại DA KDC phía Bắc 

đường Nguyễn Văn Cừ; nghe giải quyết Dự án đầu tư Cụm xử lý nước sạch Đông 

Mỹ Hải; xử lý vmắc GPMB DA đường dây 500kv NĐ Vân Phong-Vĩnh Tân; nghe 

báo cáo khắc phục sửa chữa đường giao thông do thi công DA năng lượng; nghe 

báo cáo kêu gọi xã hội hoá khu đất 4,575ha thuộc khu công viên trung tâm; nghe 

báo cáo đề xuất đầu tư dự án Nhà máy cấp nước Lợi Hải; nghe báo cáo ý tưởng 

QH Khu số 3-QH chung KDL ven biển phía Nam và QH KDL cao cấp Bãi Hời; 

nghe báo cáo ý tưởng QH Khu số 2-QH chung KDL ven biển phía Nam; nghe báo 

cáo hoàn trả chi phí ĐT các lô đất tại DAKDC đường Minh Mạng. 

- Dự Hội thảo trực tuyến với Bộ Xây dựng. 
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- Dự Gặp mặt doanh nghiệp. 

- Tập trung chỉ đạo:  

+  Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh COVID-19; 

+ Tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch năm 2021 còn thấp, khó 

khăn để có giải pháp quyết liệt, dồn lực hoàn thành ở mức cao nhất có thể; đẩy 

nhanh tiến độ triển khai hoàn thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm, đột 

phá kế hoạch năm 2021 lĩnh vực theo dõi; 

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng đang triển khai, các dự 

án động lực phía Nam, cảng tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1; hoàn tất thủ tục đấu thầu 

dự án điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1 để đóng góp tăng trưởng những tháng cuối 

năm 2021. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị ven biển, các khu đô thị 

mới;   

+ Tăng cường cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng 

hóa; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình xúc 

tiến thương mại trực tuyến; kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm trên môi trường số; 

+ Quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công, phấn đấu giải ngân đạt 100% vào cuối năm 2021. Kịp thời giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh nhất là đền bù, giải phóng mặt bằng theo lĩnh vực phân 

công; 

+ Tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai 

nhanh các cơ chế, chính sách của Trung ương về thuế, tín dụng, hỗ trợ hướng dẫn 

các biện pháp kiểm soát dịch bệnh để an toàn sản xuất…, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất khi các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

+ Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, có 

giải pháp thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số hành chính cấp tỉnh PCI; 

+ Chỉ đạo hoàn thành các báo cáo, chương trình, đề án, Nghị quyết chuyên 

đề của Tỉnh ủy và các chương trình, đề án phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 

2021 lĩnh vực phân công theo dõi; 

- Làm việc với Genco 2 nghe báo cáo tiến độ dự án điện gió Công Hải.  

- Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

4. Công việc chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền: 

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình công tác số 75-CTr/TU ngày 

27/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Họp: Tình hình KT-XH tháng 11/2021; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19; thông qua các tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm; 

nghe báo cáo kế hoạch đề án thu tiền sử dụng đất 2021 và xác định giá đất các DA; 

nghe báo cáo về hồ sơ dự án ADB8; nghe báo cáo chương trình NQ Biến đổi khí 

hậu; nghe báo cáo xử lý Titan và đấu giá quyền khai thác khoáng sản; nghe báo 

cáo sửa đổi QĐ 64 và sửa đổi QĐ76 của UBND tỉnh; nghe báo báo thẩm định QH 

SDĐ của huyện Ninh Phước; giải quyết khiến nại; giải quyết kiến nghị của Cty 

TNHH MTV Linh Đỗ; nghe báo cáo xác định giá đất ở tại dự án Khu dân cư Mỹ 

Bình 1; nghe báo cáo xây dựng Nông thôn mới. 
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- Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

trong QLNN. 

- Dự Gặp mặt doanh nghiệp. 

- Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

- Tập trung chỉ đạo:  

+ Tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch năm 2021 còn thấp, khó 

khăn để có giải pháp quyết liệt, dồn lực hoàn thành ở mức cao nhất có thể; đẩy 

nhanh tiến độ triển khai hoàn thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm, đột 

phá kế hoạch năm 2021 lĩnh vực theo dõi; 

+ Tiếp tục chỉ đạo sản xuất có hiệu quả vụ Mùa, theo dõi sát tình hình sản 

xuất, tiêu thụ nông sản, thủy sản; chủ động, triển khai các giải pháp tháo gỡ, không 

để đứt gãy sản xuất, bảo đảm cung ứng, tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản 

trên vùng biển xa đạt hiệu quả; 

+ Quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công, phấn đấu giải ngân đạt 100% vào cuối năm 2021. Kịp thời giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh nhất là đền bù, giải phóng mặt bằng theo lĩnh vực phân 

công; 

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tăng thu ngân sách từ đất đai, công tác 

đền bù giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, cấp bách. Hoàn thành công 

tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 

cấp Tỉnh; 

+ Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, có 

giải pháp thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số hành chính cấp tỉnh SIPAS; 

+ Chỉ đạo hoàn thành các báo cáo, chương trình, đề án, Nghị quyết chuyên 

đề của Tỉnh ủy và các chương trình, đề án phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 

2021 lĩnh vực phân công theo dõi. 

- Kiểm tra thực tế và nghe báo cáo công tác chống phá rừng tại 

BQLVQGNC; 

- Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./. 

 
Nơi nhận:                                    
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);       
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQ tỉnh;    
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH tỉnh,   

HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh;   
- Các Cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐVP, chuyên viên; 

- Lưu: VT,  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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