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TH NG   O 

Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về Đề án tổ chức lại Văn phòng Phát triển kinh tế, Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 

----- 

 

Ngày 17/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về Đề án tổ chức 

lại Văn phòng Phát triển kinh tế, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương 

mại, khuyến công và du lịch tỉnh Ninh Thuận. Sau khi nghe đại diện UBND tỉnh 

báo cáo và ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thống nhất có ý kiến như sau: 

1. Việc xây dựng Đề án tổ chức lại Văn phòng Phát triển kinh tế, trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thành 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công và du lịch tỉnh Ninh Thuận là 

phù hợp với Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và tình hình thực tiễn hoạt động của 03 đơn vị trong thời gian qua; đồng thời, 

sau khi tổ chức lại sẽ hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm biên chế, giảm đầu mối. 

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với đề nghị của Ban cán sự 

đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 49-TTr/BCSĐ, ngày 24/01/2022 và Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy tại Tờ trình số 601-TTr/BTCTU, ngày 11/02/2022 về Đề án tổ 

chức lại Văn phòng Phát triển kinh tế, trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư, 

thương mại, khuyến công và du lịch tỉnh Ninh Thuận 

 Theo đó, tổ chức lại 03 đơn vị nói trên thành 01 đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc UBND tỉnh có chức năng đa ngành, thực hiện hai chức năng chủ yếu là xúc 

tiến đầu tư các lĩnh vực phát triển kinh tế và thực hiện dịch vụ công hỗ trợ các thủ 

tục hành chính đối với các lĩnh vực nói trên. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế có 

thể giao thêm lĩnh vực khuyến công và các lĩnh vực khác phù hợp. 

3. Giao Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn thiện đề án trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với thực tế. 
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Đồng thời, quá trình hoàn thiện và triển khai thực hiện đề án sau khi được phê 

duyệt, cần lưu ý một số nội dung sau: 

- Về tên gọi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý tên gọi “Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận”. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu, 

điều chỉnh theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, bao quát hết những chức năng, nhiệm vụ 

chủ yếu. 

- Về trụ sở làm việc. Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phù hợp và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 

xem xét, quyết định. 

- Việc tổ chức lại 03 đơn vị nêu trên phải gọn, không tăng biên chế, đảm bảo 

đủ để thực hiện được chức năng, nhiệm vụ; phương án sắp xếp tổ chức bộ máy 

phải chất lượng, hiệu quả, khả thi gắn với việc xây dựng và triển khai đề án vị trí, 

việc làm; chú trọng làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, viên chức, người lao 

động; làm rõ việc đáp ứng yêu cầu về phân cấp quản lý, mối quan hệ với các bộ, 

ngành Trung ương, sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương; quan hệ phối hợp 

trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chức năng quản lý nhà nước.  

- Xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tổ chức 

đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ mới.  

- Quá trình hoạt động, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp 

với tình hình thực tế. Có giải pháp để chỉ đạo, điều hành Trung tâm hoạt động hiệu 

quả, UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo nếu cần thiết. Phối 

hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bộ 

máy của Trung tâm theo quy định. 

  

Nơi nhận: 

- Các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh,  

- UBND tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M  AN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Đức Thanh 
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