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

- Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiếp tục chỉ đạo sản 

xuất vụ Hè-Thu, gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng và giải ngân các công trình, dự án. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 

vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.  

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2022-2023; 

thực hiện tốt an sinh xã hội; chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống giảm nhẹ 

thiên tai những tháng cuối năm 2022. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quán triệt, sơ kết, tổng 

kết các nghị quyết. 

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 137-CTr/TU ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.  

- Dự trực tuyến Chính phủ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Dự Hội nghị tổng kết tuyển, chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022. 

- Dự Hội nghị xúc tiến du lịch tại Hà Nội và Ngày hội văn hóa du lịch tại Hà 

Nội. 

- Họp: tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; xử lý vướng mắc các dự 

án du lịch; Ban Điều hành Chuyển đổi số; nghe báo cáo công tác chuẩn bị, đề xuất 

các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh; thông qua kết luận kiểm tra trong PCD COVID; 

nghe báo cáo danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung chỉ đạo:  
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+ Tiếp tục bám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của 

Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; 

chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các Chương trình, Đề án thuộc Chương 

trình công tác, nhất là các Chương trình, Đề án đã được HĐND thông qua tại kỳ họp 

giữa năm 2022. Triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống 

dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần 

Nghị quyết 11 và 38 của Chính phủ. 

+ Tăng cường vai trò người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối 

với công tác cải cách hành chính. 

+ Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung giải ngân 

vốn 03 chương trình mục tiêu quốc gia; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vốn 

của các thành phần kinh tế trên tất cả các lĩnh vực. 

+ Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 115/NQ-CP ngày 30/8/2018 của Chính phủ. 

+ Tập trung triển khai các nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 

2022; phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà 

nước năm 2023. 

+ Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các 

cơ quan, đơn vị các cấp; tiếp tục triển khai công tác thi tuyển, xét tuyển công chức 

năm 2022. 

+ Thống nhất số liệu đánh giá 9 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp trọng 

tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 

+ Tiếp chỉ đạo làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, có biện pháp khắc 

phục, kiềm chế tai nạn giao thông. 

+ Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề 

án 06/CP, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành chuyển đổi đảm bảo đồng 

bộ, thống nhất, toàn diện. 

+ Chỉ đạo chuẩn bị các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các chương 

trình, đề án phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề và cuối năm 2022 theo phân 

công phụ trách. 

- Làm việc với: Đoàn nghiên cứu Hội đồng Lý luận Trung ương; Giám đốc 

Trung tâm KOREA DESK; Nhà đầu tư thuộc tập đoàn Amanoi. 

- Đi kiểm tra các dự án du lịch: Dự án Spa Nho, Hòn Đỏ, Thanh Tâm 

Resort; Dự án Khu du lịch Quốc tế 5 sao, Aminia, Mũi Dinh Ecopark. 

- Làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. 

- Tập trung chỉ đạo xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB các dự án thuộc 

lĩnh vực phụ trách; tổ chức tiếp, đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân theo lĩnh vực phân công phụ trách. 
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- Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022. 

 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 137-CTr/TU ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.  

- Dự trực tuyến Chính phủ: về công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

- Dự HN: tổng kết 20 năm thực hiện NĐ 78/Đ-CP về chính sách tín dụng; - 

Dự tập huấn công tác pháp luật và tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo 

dục pháp luật của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Ninh Thuận. 

- Dự Hội nghị xúc tiến du lịch tại Hà Nội và Ngày hội văn hóa du lịch tại Hà 

Nội. 

- Họp: tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; xử lý vướng mắc các dự 

án du lịch; Ban Điều hành Chuyển đổi số; Nghe BC công tác chuẩn bị HN xúc tiến 

DL và Ngày Văn hóa NT tại HN; thông qua kết luận kiểm tra trong PCD COVID; 

nghe báo cáo hồ sơ thuê đất dự án Khách sạn cao cấp kết hợp nhà hàng ăn uống 

đường 16/4; nghe báo cáo công tác tổ chức Đại hội TDTT; xử lý kiến nghị của 

công dân; nghe báo cáo danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung chỉ đạo:  

+ Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19; tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ. 

+ Tiếp tục chỉ đạo đột phá vào các ngành dịch vụ, trong đó trọng tâm là 

ngành du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; triển khai hiệu quả các giải pháp 

xúc tiến du lịch. 

+ Giải quyết việc điều chỉnh các QH XH 1/500 1 số DA du lịch; chỉ đạo 

hoàn tất và phê duyệt Đề án QH quảng cáo ngoài trời, đấu thầu quảng cáo kết hợp 

tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; vấn đề bảo vệ môi trường các khu du lịch, trang trí 

hệ thống chiếu sáng nghệ thuật khu vực Quảng trường, tượng đài,... 

+ Cải thiện, đẩy mạnh việc xuất khẩu lao động trong những tháng cuối năm 

2022. 

 + Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của 

tỉnh, các dự án du lịch trọng điểm quy mô lớn (Ecopark Mũi Dinh, Sunbay Park…). 

Rà soát tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, kiên quyết xử lý, 

thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không có khả năng thực hiện; triển khai đồng 

bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 

các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022 lĩnh vực phụ trách. 

 + Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận 

lần thứ VII năm 2022. 
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 + Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; chuẩn bị kỹ nội dung, 

chương trình tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch tại Hà Nội. 

 + Chỉ đạo tham mưu tổ chức Hội nghị gặp mặt đối thoại Doanh nghiệp đầu 

tư trong lĩnh vực du lịch. 

 + Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách của Chính phủ về các chính 

sách an sinh xã hội, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. 

+ Chỉ đạo chuẩn bị các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các chương 

trình, đề án phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề và cuối năm 2022 theo phân 

công phụ trách. 

- Làm việc với các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. 

- Làm việc với Cty CP Mêkong One. 

- Thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu. 

- Dự Lễ khởi công công trình mở rộng, xây mới trường mẫu giáo Hoa Đào.  

- Đi kiểm tra các dự án du lịch: Dự án Spa Nho, Hòn Đỏ, Thanh Tâm 

Resort; Dự án Khu du lịch Quốc tế 5 sao, Aminia, Mũi Dinh Ecopark. 

- Tập trung chỉ đạo xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB các dự án thuộc 

lĩnh vực phụ trách; tổ chức tiếp, đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân theo lĩnh vực phân công phụ trách. 

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 137-CTr/TU ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.  

- Họp: tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm; Nghe báo cáo tình hình 

thực hiện dự án KDC Đồng Giữa, huyện Ninh Hải; xem xét Phương án kêu gọi đầu 

tư Dự án Khu đô thị mới Đông Văn Sơn - Bắc Văn Sơn; giải quyết kiến nghị 

Holdings của Cty CPĐT Hacom; Nghe báo cáo phương án đầu tư, khai thác cảng 

tổng hợp Cà Ná; nghe báo cáo đề xuất dự án xây dựng Trạm dừng nghỉ, dịch vụ 

kết hợp với trưng bày bán sản phẩm OCOP dọc tuyến Quốc lộ 27; thông qua kết 

luận kiểm tra trong PCD COVID; xử lý vướng mắc GPMB đường đôi và Cụm CN 

Quảng Sơn; xử lý kiến nghị của công dân; nghe báo cáo tình hình công nợ giữa 

Công ty Cổ phần cấp nước NT và Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải; nghe 

BC đề xuất liên quan dự án KĐT Đông Nam 1, Đông Nam 2; Hội đồng quản lý 

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa; nghe báo cáo danh mục các dự án thu 

hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung chỉ đạo:  

+ Tiếp tục hoàn tất thủ tục tổ chức đấu thầu Dự án Trung tâm điện lực LNG 

Cà Ná giai đoạn 1-1.500MW; trình Bộ Công Thương thỏa thuận điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thuận Nam trong 
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Quy hoạch phát triển các Khu, cụm công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030.  

+ Tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công 

nghiệp (Du Long, Phước Nam), chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Cà 

Ná.  

+ Chủ động triển khai các thủ tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo để 

sớm triển khai ngay sau khi Chính phủ ban hành các chính sách về năng lượng tái 

tạo. 

+ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của 

tỉnh, dự án Cảng tổng hợp Cà Ná, Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1. Rà 

soát tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, kiên quyết xử lý, thu 

hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không có khả năng thực hiện lĩnh vực phụ trách. 

+ Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án và Nghị quyết về phát triển 

kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang-Tháp Chàm thành thành phố 

thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

+ Tổng rà soát lại các đồ án quy hoạch để làm đúng các trình tự, thủ tục; các 

đồ án có liên quan đến việc kêu gọi đầu tư tại các khu đô thị mới; đẩy nhanh việc 

triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. 

+ Tập trung tổ chức thanh, kiểm tra, rà soát toàn diện các Đồ án quy hoạch 

xây dựng; giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan các dự án BT. 

+ Theo dõi, bám sát tiến độ triển khai các nội dung công việc liên quan chủ 

trương chuyển sân bay Thành Sơn thành sân bay lưỡng dụng; bổ sung quy hoạch 

cảng cạn; báo cáo đề xuất phương án quản lý, vận hành cảng biển tổng hợp Cà Ná. 

+ Tiếp tục xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho các Khu, Cụm công nghiệp; đặc biệt là công tác xúc tiến kêu gọi doanh 

nghiệp đầu tư. 

+ Chỉ đạo chuẩn bị các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các chương 

trình, đề án phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề và cuối năm 2022 theo phân 

công phụ trách. 

- Làm việc với các Sở: Công Thương, Xây dựng tình hình thực hiện nhiệm 

vụ 9 tháng đầu năm. 

- Tập trung chỉ đạo xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB các dự án thuộc 

lĩnh vực phụ trách; tổ chức tiếp, đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân theo lĩnh vực phân công phụ trách. 

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

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình công tác số 137-CTr/TU ngày 

25/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.  
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- Dự Hội nghị: triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du 

lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; sơ kết vụ Hè 

Thu năm 2022 do Bộ NNPTNT tổ chức tại Ninh Thuận. 

- Họp: tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm; Giải quyết khiếu nại, to cáo 

của công dân; Nghe báo cáo việc rà soát dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm 

và dự án Trung tâm Dịch vụ du lịch Hải Long; nghe báo cáo phương án tổ chức 

sản xuất nông nghiệp khi triển khai thi công các công trình của dự án Môi trường 

bền vững; GPMB dự án ADB8; nghe báo cáo rà soát các dự án trình HĐND tỉnh 

chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng; nghe báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thông qua kết 

luận kiểm tra trong PCD COVID; nghe báo cáo danh mục các dự án thu hút đầu tư 

trên địa bàn tỉnh; nghe báo cáo dự thảo chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; nghe báo cáo các dự thảo quy định về 

điều kiện, tiêu chí quy mô, tỷ lệ diện tích để tách dự án độc lập; nghe báo cáo các 

dự án chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh; nghe báo cáo về đánh giá tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung chỉ đạo:  

+ Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu đạt hiệu quả cao nhất gắn với chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng và phát triển cánh đồng lớn; điều tiết nước hợp lý gắn với thực 

hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ và phòng, 

chống cháy rừng. 

+ Kiểm tra, rà soát, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo lĩnh vực phụ trách. 

+ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của 

tỉnh. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, kiên quyết xử 

lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không có khả năng thực hiện; triển khai 

đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công, các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022 lĩnh vực phụ trách. 

+ Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng, đất rừng các dự án du lịch tại Vườn Quốc gia Núi Chúa; các dự 

án du lịch khác có liên quan. 

+ Tổ chức thanh tra toàn diện việc sử dụng đất trên các lĩnh vực; việc phân 

lô, tách thửa...; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. 

+ Chỉ đạo chuẩn bị các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các chương 

trình, đề án phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề và cuối năm 2022 theo phân 

công phụ trách. 

- Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. 
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- Tập trung chỉ đạo xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB các dự án thuộc 

lĩnh vực phụ trách; tổ chức tiếp, đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân theo lĩnh vực phân công phụ trách./.                      

 
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 Sở, ban, ngành cấp 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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