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 Thực hiện Công văn số 1363-CV/BTGTU, ngày 28/7/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận. Để góp phần triển khai 

thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả nội dung Thông báo số 171/TB-VPCP, ngày 

08/6/2022 của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh 

đạo tỉnh Ninh Thuận; tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động của các cấp 

ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; Ban Thường 

vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ 

sở triển khai tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và 

triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội theo nội dung Thông báo số 171/TB-VPCP của Văn phòng 

Chính phủ; Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên 

quan; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để tổ chức triển 

khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp.  

2. Tiếp tục đổi mới, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để tạo ra động 

lực mới, không gian phát triển mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh nhanh và bền vững. Tranh thủ và phát huy tốt các tiềm năng khác biệt, nổi trội, 

lợi thế cạnh tranh, tạo ra cơ hội mới để thu hút nhà đầu tư, thu hút nguồn lực bên 

ngoài từ phát huy nguồn lực trí tuệ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xác 

định và lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 

tập trung nguồn lực và huy động sức mạnh toàn dân để triển khai thực hiện. Phát 

huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, phấn đấu để đạt được kết quả cao 

nhất và thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-

2025. 

3. Nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn; bám sát thực tiễn, xuất phát từ 

thực tiễn, từ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, tôn trọng thực tiễn, lấy 
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thực tiễn làm thước đo. Kiên định với những vấn đề có tính nguyên tắc chung 

nhưng phải hết sức linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. 

4. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; phòng 

chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực hiện Nghị quyết và Đề án 

xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục cơ cấu lại tổ chức bộ máy 

theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy cao độ dân 

chủ ở cơ sở, tiếp thu, lắng nghe ý kiến, góp ý của người dân, của doanh nghiệp, của 

nhà khoa học và nhà quản lý có kinh nghiệm. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng 

theo chiều sâu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với chuyển 

đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số hướng đến mục tiêu đến năm 2025 là tỉnh 

phát triển khá của khu vực và cả nước. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 

kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với lộ trình thích hợp, chặt chẽ, khả 

thi; trong đó, tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, đột phá, gồm: 

Năng lượng tái tạo, du lịch đẳng cấp cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ, công 

nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế đô thị.  

6. Tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết, chương trình, đề án thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; trong 

đó tiếp tục phát triển hợp lý năng lượng tái tạo, ưu tiên phát triển năng lượng tái 

tạo sử dụng tại chỗ để phục vụ sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, 

du lịch và công nghiệp phụ trợ cho phát triển năng lượng tái tạo, phát triển công 

nghiệp hóa chất liên quan đến muối. Nâng cao năng lực và giá trị đánh bắt hải sản, 

xây dựng nghề cá phát triển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng 

thời tuyên truyền để ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp. 

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, bổ sung quy hoạch các ngành, lĩnh 

vực đảm bảo đồng bộ thống nhất. Có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược; đồng 

thời, tìm ra các hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục; phát huy tiềm năng 

sẵn có và tạo ra động lực mới, cơ hội mới để phát triển. 

8. Tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kiên 

quyết cắt giảm các dự án chưa cấp bách, chưa thật sự cần thiết, hiệu quả thấp để 

điều chuyển và tập trung vốn thực hiện các dự án trọng điểm. Cơ cấu lại đầu tư 

công theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% 

nguồn vốn theo kế hoạch.  
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9. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 

chính; cải thiện, nâng cao các chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản 

trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số ứng dụng 

công nghệ thông tin.  

10. Tiếp tục kiểm soát tốt dịch Covid-19 theo phương châm chủ động, linh 

hoạt, thích ứng an toàn trong tổ chức thực hiện nhưng không chủ quan, lơ là. Chú 

trọng công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tỉnh 

hiểu biết về lợi ích, hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để 

người dân tin tưởng, an tâm và đồng thuận. Tập trung tiêm vắc xin cho người từ 12 

tuổi đến 18 tuổi và cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành theo 

kế hoạch đề ra và an toàn, hiệu quả.  

11. Phát triển dân số khoa học, hợp lý để khắc phục hạn chế diện tích rộng 

nhưng mật độ dân cư thấp và phát triển nguồn lực con người phục vụ mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội lâu dài. Đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển, nhất là các ngành kinh tế 

trụ cột, đột phá của tỉnh.  

12. Phân bổ kịp thời và thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; chú trọng 

xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người nghèo. Quan tâm phát triển hạ tầng, 

kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

               T/M BAN THƯỜNG VỤ 
                 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

                  Trần Văn Bắc 
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