
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

HUYỆN ỦY NINH SƠN 

* 

Số           -KH/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
   

        Ninh Sơn, ngày    tháng 12 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 
thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  

tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển  

Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp” đến năm 2025  

----- 

 

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận 

“xanh-sạch-đẹp” đến năm 2025”; Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch 

thực hiện như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt 

trận, đoàn thể và Nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển 

Ninh Thuận nói chung, huyện Ninh Sơn nói riêng ngày càng xanh-sạch-đẹp; phát 

triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đảm bảo môi trường, ứng phó với biến đổi 

khí hậu và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”.    

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường; huy động nguồn lực của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và 

nhân dân cùng tham gia thực hiện; phấn đấu xây dựng huyện Ninh Sơn trở thành 

điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. 

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong 

thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân  

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và nâng cao 

năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm 

người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Ninh 

Thuận xanh-sạch-đẹp, thông qua việc quán triệt, cụ thể hóa bằng chương trình, kế 

hoạch; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu 

dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. 

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 28/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 



2 

 

 

cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát 

triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo, gắn 

với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tạo chuyển biến mạnh 

mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; tăng 

cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý hành vi, hoạt động gây ô nhiễm, mất vệ 

sinh, cảnh quan môi trường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự 

giác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và nếp sống văn minh đô thị, nông thôn. 

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý 

đô thị 

- Rà soát, bổ sung, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy hoạch 

và chính sách có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, chủ trương xây dựng 

và phát triển Ninh Sơn xanh - sạch - đẹp,  bảo đảm hiệu quả, khả thi, phù hợp với 

thực tiễn địa phương. 

- Duy trì và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đã 

đạt được; tổ chức thực hiện và đảm bảo đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra; đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 

ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Ninh Sơn “xanh-sạch-đẹp-văn minh”, 

thay đổi các tập quán lạc hậu. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối 

với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp xây dựng và phát triển Ninh 

Sơn “xanh-sạch-đẹp-văn minh”. 

- Triển khai thực hiện các kế hoạch đã ban hành bảo đảm hoàn thành các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; rà soát, bổ sung các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Ninh 

Sơn “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đến năm 2025 và những năm tiếp theo; trong đó, 

đối với thị trấn Tân Sơn ưu tiên tập trung cho tiêu chí xanh-đẹp-văn minh, vùng 

nông thôn ưu tiên tiêu chí sạch, quan tâm các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

- Tăng cường giám sát công tác quản lý công trình xây dựng đảm bảo mật độ 

cây xanh, có vỉa hè, khu dân cư phải đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh theo quy 

định. Hạn chế tối đa việc bê tông hóa sân đường không cần thiết trong các trụ sở 

cơ quan, trường học, đất trống trong khu dân cư. 

- Tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong 

đời sống, sản xuất, thương mại và thực thi công vụ; tập trung phát triển chính 

quyền điện tử; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào tổ chức quản lý, hoạt động của 

nền kinh tế địa phương. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, chỉnh trang 

đô thị. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy gắn với tăng cường công tác đào tạo, bồi 
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dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về môi trường, đô thị. 

- Rà soát, đánh giá và có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường, 

nhất là hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt ở khu dân cư. Tiếp tục huy động, 

thu hút các nguồn lực xã hội theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, 

tham gia phát triển hệ thống cây xanh, vườn hoa, thu gom và xử lý rác thải, cung 

cấp nước sạch, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi 

trường theo Chương trình hành động số 150-CTr/HU ngày 29/4/2022 của Ban Thường 

vụ Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh; thực hiện 

mô hình khu phố văn hóa theo các tiêu chuẩn “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; 

Trung tâm y tế huyện đảm bảo hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường.  

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát huy hiệu quả các 

hương ước, quy ước đã được ban hành, gắn với việc bình xét gia đình văn hóa 

hàng năm để hình thành ý thức của người dân về xây dựng gia đình “xanh-sạch 

đẹp-văn minh”, khu dân cư “xanh-sạch-đẹp-văn minh”, cộng đồng “xanh-sạch 

đẹp-văn minh”. Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thí 

điểm mô hình “Không rải vàng mã khi đưa tang qua các khu đô thị, khu dân cư”. 

- Tiếp tục bố trí kinh phí gắn với chủ động kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư 

phát triển hệ thống cây xanh, vườn hoa, thu gom, xử lý nước thải, rác thải sinh 

hoạt, cung cấp nước sạch, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phối 

hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 

2021 - 2025”.  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường; lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lề đường không đúng quy định; xâm 

hại cây xanh, vườn hoa... làm ảnh hưởng mỹ quan và môi trường. Khuyến khích ưu 

tiên các dự án đầu tư có công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh.  

3. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể Nhân dân gắn đẩy mạnh 

công tác xã hội hóa 

Mặt trận và các đoàn thể huyện phối hợp với các ngành chức năng, địa 

phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Ninh Sơn 

“sáng - xanh - sạch - đẹp”; duy trì và nhân rộng các mô hình “Toàn dân chung sức 

xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”, “khu dân cư tự quản về môi trường”, 

“Thắp sáng đường quê”… gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị, vận động toàn dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thu 

gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị… góp phần thực 

hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 09-NQ/TU, Chỉ thị số 10-
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CT/HU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo của 

cấp ủy Đảng trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường đến năm 2025 trên địa 

bàn huyện. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực 

hiện chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển Ninh Sơn xanh-sạch-đẹp.  

2. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả 

các nội dung Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của 

Ban Thường vụ huyện ủy. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất 

các giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung trên. 

3. Ban Tuyên giáo huyện ủy hướng dẫn triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 

số 33-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ 

huyện ủy bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Định hướng các cơ quan thông tin, ngành 

giáo dục và đào tạo, Đoàn Thanh niên tăng cường thông tin, tuyên truyền phổ biến 

các nội dung, chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Sơn xanh-sạch-đẹp.  

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng, tham 

gia xây dựng Ninh Sơn xanh-sạch-đẹp; phát động các phong trào, nhân rộng các 

mô hình dân vận khéo; phát huy tốt vai trò giám sát việc thực hiện các quy định, 

hương ước, quy ước về xây dựng và phát triển Ninh Sơn xanh-sạch-đẹp. 

5. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển 

khai thực hiện hiệu quả các nội dung Chỉ thị 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và Kế hoạch này; đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực tỉnh ủy, 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND,  

UBMTTQVN huyện, 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện, 

- Các TCCSĐ trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đô 
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