
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VXNV 
 

V/v triển khai thực hiện Thông báo 

số 509-TB/TU ngày 11/10/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Ninh Thuận, ngày       tháng    năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức Hội đặc thù;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 509-TB/TU ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra, tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương và Kế hoạch 99-KH/TU của Tỉnh ủy; Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư; 

Quy định 37-QĐ/TW và Quy định 08-QĐ/TW;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

a) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết 

luận, kế hoạch, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường hơn 

nữa vai trò của cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là người 

đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện.  

b) Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời khắc phục, sửa 

chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra trong các 

kế hoạch khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, 

nhất là Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 20/01/2022 về khắc phục, sửa chữa khuyết 

điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2022 và Công văn 

số 1164/UBND-TCDNC ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

đảm bảo sát thực, hiệu quả. 

c) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh công tác thi đua 

khen thưởng, động viên, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách 

làm tốt; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, quy định của Trung ương và Tỉnh 

ủy. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ 

thống chính trị. 
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2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai 

thực hiện các nội dung theo Công văn này. 

b) Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương thông qua lồng ghép trong các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ hằng 

năm./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- VPUB: LĐ, các phòng, ban; 

- Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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