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Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; căn cứ Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Để 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh phương châm hành động năm 2023 

“Đoàn kết - Kỷ cương - Quyết liệt - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”; đồng 

thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ năm 2022. 

1. Ưu điểm 

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

bám sát thực hiện theo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng 

bộ thành phố khóa XII (Chương trình 16-CTr/TU, ngày 01/9/2020) và Chương 

trình kiểm tra, giám sát toàn khóa (Chương trình 15-CTr/TU, ngày 01/9/2020); 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII gắn với thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ Thành ủy. tình hình thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời ban hành một số nghị quyết, chỉ 

thị đề xuất nội dung vào chương trình công tác năm 2022.   

Thời gian thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ năm 2022 được xác định cụ thể ở từng tháng, từng quý, giúp Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành thành phố lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát các 

nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm thời gian, quy trình, thủ tục theo Quy chế 

làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy khóa XII, 

nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện và 

xây dựng Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hành động mới của Ban 
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Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo phù hợp, chất lượng, khả thi và có 

hiệu quả đối với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thúc đẩy thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng - 

an ninh thành phố năm 2022 đã đề ra. 

2. Hạn chế 

Tuy nhiên, triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác của Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ năm 2022 vẫn còn hạn chế như: cơ chế phối kết hợp 

chưa chặt chẽ, đồng bộ đã ảnh hưởng đến việc thực hiện một số nhiệm vụ chưa 

đảm bảo theo thời gian quy định chương trình công tác năm 2022 của Đảng bộ 

thành phố đã đề ra. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

1. Về kinh tế: 

 Chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành 

ủy trên lĩnh vực kinh tế. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; nâng cao giá trị sản xuất trên 

diện tích canh tác. Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế đạt 11-12%. Thu ngân 

sách đạt 606,203 tỷ đồng; bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 02/02/2021 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương mại - dịch vụ, trong đó cốt lõi là 

phát triển đô thị du lịch, giai đoạn 2021 - 2025; chú trọng, phát triển kinh tế biển 

thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 10/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố khóa XII về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế thành phố, trọng tâm là 

phát huy tiềm năng, lợi thế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các thành 

phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng tăng 

trưởng, năng lực cạnh tranh.  

2. Về quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường và đầu tư phát triển: 

Nâng cao chất lượng công tác lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đô thị kịp 

thời, đảm bảo các tiêu chuẩn phát triển đô thị hiện đại. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 09-CT/TU, ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất 

lượng công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và kiến trúc đáp ứng yêu cầu 

phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng những năm tiếp theo; 

Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 01/10/2021 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 
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2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh phân cấp, tăng cường phối hợp 

hoạt động giữa các phòng, ban thành phố và phường, xã trong công tác quản lý trật 

tự lòng đường, vỉa hè, trật tự xây dựng; ban hành Nghị quyết về xây dựng thành 

phố Phan Rang -Tháp Chàm xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030 nâng cao nhận thức cộng đồng chung tay xây dựng thành phố xanh - 

sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quan tâm môi trường, cảnh quan, 

dịch vụ thương mại khu vực du lịch biển. 

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động 131-CTr/TU, ngày 29/4/2022 về 

thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử 

dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 28/6/2021 về nâng 

cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và kiến trúc đáp ứng 

yêu cầu phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng những năm tiếp 

theo. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Nâng 

cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục 

đích công ích và quản lý đất chưa sử dụng; kiểm tra xử lý nghiêm, kịp thời các 

trường hợp vi phạm. Chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại và giải 

quyết tranh chấp về đất đai. Xây dựng Chỉ thị về cơ chế, chính sách để đầu tư phát 

triển thành phố Phan  Rang - Tháp Chàm, giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung thực 

hiện công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các dự 

án, nhất là các khu đô thị; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 01/10/2021 

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. 

3. Về văn hóa - xã hội:  

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 -CT/TU, ngày 15/5/2017 của Ban Thường 

vụ Thành ủy tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học trên địa 

bàn thành phố, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trường, lớp 

học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục 

hướng đến nền giáo dục thông minh; huy động mọi nguồn lực phát triển giáo dục - 

đào tạo, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-

CT/TU, ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới và củng cố, hoàn thiện 

mạng lưới y tế cơ sở. Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về 

y tế, phòng ngừa các bệnh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tập trung 
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chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao 

nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh. Ban hành Chỉ thị xây dựng 

và phát triển xã Thành Hải trở thành đơn vị hành chính phường trực thuộc thành 

phố Phan Rang -Tháp Chàm vào năm 2025. 

4. Về quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: 

Tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về 

mọi mặt. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an 

ninh.  Giao quân đạt chỉ tiêu cấp trên giao; xây dựng lực lượng vũ trang bảo đảm 

đủ về số lượng; nâng cao chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân, tự vệ và 

dự bị động viên; có phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn trong các dịp lễ lớn của đất nước, của địa phương. Đẩy mạnh công tác 

phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công 

tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.  

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, tập 

trung vào lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng như: Quản lý đất đai, đầu tư xây dựng 

cơ bản từ khâu thiết kế, thi công, nghiệm thu, thanh toán, quản lý ngân sách, công 

tác cán bộ. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, giải quyết đơn thư 

tố cáo, khiếu nại của Nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; duy trì công tác tiếp công dân, xác định 

trách nhiệm của người đứng đầu. 

5. Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng: 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy 

về nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, 

thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển 

chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết 

là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; 

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về 

những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch 122-KH/TU ngày 08/3/2022 
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thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn 

chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo kiện toàn, củng 

cố tổ chức bộ máy đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phục 

vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch 

và đào tạo nguồn cán bộ các cấp; gắn đào tạo, bồi dưỡng với luân chuyển. Tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 29/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố đủ phẩm 

chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm công tác 

phát triển đảng viên mới. Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám 

sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp năm 2023 đảm bảo theo phương châm 

“giám sát rộng, kiểm tra sâu”. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp 

uỷ, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Rà soát, kiện toàn, củng 

cố Ủy ban Kiểm tra các cấp; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp 

ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 26/10/2021 về lãnh đạo nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của HĐND thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện nghiêm túc chủ 

trương tinh giản biên chế gắn với kiện toàn bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp của thành phố; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, 

chuyên nghiệp, ý thức đạo đức trong thực thi công vụ; chấn chỉnh lề lối làm việc, 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Thành 

ủy về cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021 

- 2025 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 19/4/2022 về tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng đến năm 2025. 

Tăng cường công tác dân vận của Đảng gắn với dân vận chính quyền; tiếp tục đổi 

mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ 

chức đoàn thể trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, 

góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

III. Nhiệm vụ cụ thể:  

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phân 

công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, cơ quan, đơn vị chủ trì, tham 
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mưu triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. (đính kèm 

các phụ lục chương trình công tác năm 2023) 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị nội 

dung, tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện theo chương 

trình đề ra, bảo đảm theo thời gian quy định; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện. 

2. Trên cơ sở Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

Thành ủy, yêu cầu các ban đảng của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy 

ban Mặt trận, các đoàn thể thành phố và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiên 

cứu xây dựng, bổ sung chương trình công tác phù hợp. Thời gian hoàn thành và 

báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 05/01/2023. 

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ tại chương trình công tác năm 2023. Trong quá trình 

kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Phó 

Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố sẽ chịu trách nhiệm triển khai các 

nhiệm vụ do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND thành phố 

phụ trách. 

4. Văn phòng cấp ủy và chính quyền thành phố, các ban đảng của Thành ủy 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan được phân 

công thực hiện tốt các nội dung, thời gian Chương trình đề ra. 

Trên đây là Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ Thành ủy. Trong quá trình tổ chức thực hiện Ban Thường vụ Thành ủy 

sẽ bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và sự chỉ đạo 

của Trung ương và Tỉnh ủy./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các ban đảng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Thành ủy viên, 

- Thường trực HĐND thành phố,  

- Lãnh đạo UBND thành phố, 

- Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể thành phố, 

- Các TCCS đảng trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Châu Thị Thanh Hà 
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