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KẾ HOẠCH 
xây dựng báo cáo đánh giá thành tựu xây dựng và phát triển  

tỉnh Ninh Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh 
----- 

 

 Thực hiện Chương trình số 83-CTr/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy về 

Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo đánh giá thành tựu xây 

dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh, với các nội dung như 

sau:  

I- MỤC ĐÍNH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu đạt được trong quá trình 

xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận sau 30 năm ngày tái lập tỉnh trên các lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 

làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên 

nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.  

- Trên cơ sở kết quả đánh giá, đề xuất những định hướng lớn phát triển trong 

thời gian tới, nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 xây dựng tỉnh Ninh Thuận trở 

thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.  

2. Yêu cầu 

Việc đánh giá kết quả thành tựu xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận sau 

30 năm tái lập tỉnh phải thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, 

trọng điểm, sát thực tiễn, đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 

chính quyền trong quá trình xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn 

hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung 

- Tập trung đánh giá sâu kỹ những thành tưu nổi bật 30 năm qua các giai đoạn 

phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị, trong đó: 
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(1) Về kinh tế: Đánh giá tăng trưởng nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng và chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế; kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu về nông, lâm nghiệp, thủy sản; 

công nghiệp, xây dựng; du lịch, thương mại, dịch vụ; phát triển kinh tế vùng; khai 

thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; thu hút và đầu tư phát triển 

hạ tầng giao thông, thủy lợi (kênh, hồ, đập), cấp nước, y tế, giáo dục, đô thị, nông 

thôn mới, cảng biển, thủy điện tích năng, chuyển đổi số; công tác kiểm tra, giám 

sát, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ 

môi trường… 

(2) Về văn hóa, xã hội: Đánh giá toàn diện các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, 

khoa học công nghệ, y tế; việc làm, an sinh, xã hội; thông tin truyền thông; liên 

kết, hợp tác nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ kỹ thuật tiên tiến của đội ngũ 

y, bác sĩ; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là 

văn hóa các dân tộc Chăm, Raglai; các giá trị lịch sử văn hóa; xây dựng con người 

Ninh Thuận phát triển toàn diện, có đạo đức, nhân cách và lối sống tốt đẹp, hướng 

đến chân, thiện, mỹ; giao lưu, hội nhập và phát triển văn hóa… 

(3) Về quốc phòng - an ninh: Đánh giá kết quả xây dựng, củng cố tiềm lực 

quốc phòng; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội… 

(4) Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đánh giá kết quả phát triển tổ 

chức đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng đội ngũ cán bộ…; năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu tổ chức đảng và đảng viên. 

- Phân tích những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong 

quá trình xây dựng và phát triển 30 năm qua; trong đó làm rõ nguyên nhân khách quan 

và chủ quan, tập trung đi sâu phân tích nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh 

nghiệm, nhất là trong chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính 

trị, mặt trận đoàn thể… 

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại 

hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 của cả 

nước, Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và những kết quả đạt 

được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được chỉ ra, dự bảo tình 

hình để đề xuất một số định hướng phát triển tỉnh đến năm 2030. 

- Mốc thời gian báo cáo: Từ năm 1992 đến hết năm 2021. 

- Phương pháp đánh giá: Cần nghiên cứu có đánh giá, so sánh kết quả đạt được 

của các ngành, lĩnh vực, địa phương theo từng thời kỳ và so sánh với năm 1992; 
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đồng thời cần có đánh giá, so sánh giữa sự phát triển của tỉnh với một số tỉnh lân cận 

và cả nước, nhất là các tỉnh có xuất phát điểm tương đồng với tỉnh Ninh Thuận.  

Việc tổ chức xây dựng Báo cáo đánh giá thành tựu xây dựng và phát triển tỉnh 

Ninh Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh cần kế thừa kết quả đánh giá phát triển kinh tế - 

xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh trước đây. 

(Kèm theo Đề cương và Biểu chi tiết đánh giá) 

2. Hình thức và thời gian 

- Các ban đảng tỉnh ủy, đảng đoàn HĐND tỉnh, ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công 

an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy 

trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả quá trình xây dựng 

phát triển của ngành, địa phương mình chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả bảo đảm 

sát đúng tình hình thực tiễn, chất lượng, đúng theo nội dung, yêu cầu và thời gian 

của Kế hoạch này. 

- Việc tổ chức xây dựng Báo cáo đánh giá thành tựu xây dựng và phát triển 

tỉnh Ninh Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh do đồng chí bí thư cấp ủy, tổ chức đảng và 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chủ trì. 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Hội nghị Tinh ủy trong tháng 

03/2022. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ban đảng tỉnh ủy, đảng đoàn HĐND tỉnh, ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công 

an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực 

thuộc trên cơ sở kế hoạch tổ chức triển khai, đánh giá, kết quả phát triển của ngành, 

lĩnh vực, địa phương mình quản lý, xác định rõ khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, 

bài học kinh nghiệm, đề xuất định hướng phát triển đến năm 2030 và xây dựng báo 

cáo gửi về Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

chậm nhất ngày 04/3/2022 để tổng hợp. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, 

đơn vị, địa phương và chủ trì phối hợp với các ban đảng tỉnh ủy, đảng đoàn HĐND 

tỉnh, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng, 

tổ chức lấy ý kiến góp ý, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo đánh giá thành tựu 

xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh. Đồng thời, phối 



4 
 

hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đề xuất và chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức 

Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu gửi về Thường trực tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) 

chậm nhất ngày 14/3/2022 

Lưu ý, nội dung tham mưu gồm: (1) Dự thảo báo cáo, đề cương kết luận, các 

tài liệu liên quan (nếu có); (2) Đề xuất nội dung, thành phần tham dự Hội nghị. 

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy phụ trách địa bàn có trách 

nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức đánh giá xây dưng báo cáo của các huyện, 

thành ủy được phân công phụ trách, đảm bảo có chất lượng và đúng thời gian theo 

kế hoạch. 

4. Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và phối hợp 

với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan tham mưu Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh trong tháng 

3/2022. 

  

Nơi nhận: 
- Các đồng chí Thường vụ tỉnh ủy, 

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 
- Các sở, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, 
- Lưu VPTU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓI BÍ THƯ 

 
 

 
 

 
 

Phạm Văn Hậu 
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