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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 

----- 

 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo 

nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 05 năm 2021-2025, tiến hành thực 

hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh nền kinh tế được mở cửa trạng thái bình 

thường mới, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để 

hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động dần trở lại bình thường. Tuy 

nhiên, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục 

bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. 

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban ngành tỉnh; Ban Chấp hành Đảng bộ thành 

phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã nỗ lực cụ thể hóa chỉ đạo, định hướng của Trung 

ương, Tỉnh ủy triển khai các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII phù 

hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của địa phương; đổi mới, sáng tạo trong hành 

động, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải 

pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và 

hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây 

dựng Đảng hiện nay, cùng với sự đoàn kết, đồng thuận cao của cả hệ thống chính 

trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chung sức thực hiện hiệu quả 

các nhiệm vụ chính trị của thành phố với phương châm hành động năm 2022 “Đoàn 

kết - Thích ứng - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Hiệu quả”,  tinh thần tập 

trung quyết liệt, mạnh mẽ, tạo khí thế phấn khởi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2022 đã đề ra và đạt được kết quả như sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy:  

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo triển khai thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và 

hệ thống chính trị năm 2022. Tổ chức các sự kiện chính trị, các hoạt động kỷ niệm 

các ngày lễ lớn trong năm. Thực hiện kế hoạch 155-KH/TU, ngày 25/8/202 tổ chức 
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Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện 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. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn thành phố.  

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch 

bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo triển khai các hoạt động thích ứng an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 để ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội; 

trong năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 71 văn bản về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19(1). 

- Chỉ đạo hoàn thành các báo cáo và tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ 

thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy theo kế hoạch. Ban hành các 

văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị (phụ lục 1, 2 kèm theo).  

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế 05-QC/TU, ngày 29/3/2021 của Ban Chấp 

hành về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 

2020 - 2025. theo đúng với hướng dẫn của Trung ương và của cấp trên; đồng thời 

kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp. Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 

Đảng bộ đã bám sát quy chế, tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với tập 

thể cấp ủy và từng ủy viên; đã xây dựng chương trình công tác và chương trình 

kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên 

tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được duy trì và thực hiện 

tốt. Việc xây dựng quy chế làm việc được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm vai trò lãnh 

đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy tính 

chủ động, sáng tạo của cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức điều hành các hoạt 

động xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... theo quy định 

của Hiến pháp và pháp luật cũng như phát huy được vai trò làm chủ của Nhân dân 

thông qua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.  

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022: 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế 

hoạch (phụ lục 3 kèm theo). Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế ước đạt 11,7% 

(KH 11-12%). 

                                                 
(1) Gồm: 05 Thông báo, 50 Báo cáo, 01 Kế hoạch, 15 Công văn (tính đến ngày 20/11/2022). 
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1. Lĩnh vực kinh tế: 04/05 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, có 01/05 

chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (thu nhập bình quân đầu người ước đạt 97,4 triệu 

đồng/người/năm, đạt 83,9% kế hoạch (chỉ tiêu trên 116 triệu đồng/người/năm).  

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo 

điều kiện kinh tế phát triển bền vững. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước 

đạt 18.902,4 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ và đạt 100,6% chỉ tiêu Nghị quyết 

đề ra; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Thương mại - dịch vụ chiếm 

60,9%; Công nghiệp - xây dựng 32,3%; Nông nghiệp - thủy sản 6,8%, cụ thể:  

- Thương mại - dịch vụ: Giá trị sản xuất ước đạt 7.630,3 tỷ đồng, tăng 11,2% so 

cùng kỳ (đạt 99,1% kế hoạch), chiếm 60,9% trong cơ cấu kinh tế. Tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 25.852,4 tỷ đồng, tăng 27,2% so cùng kỳ (2).  

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 02/02/2021 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển ngành thương mại - dịch vụ thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, cốt lõi là phát triển đô thị du lịch giai đoạn 2021 - 2025; triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Ninh Thuận về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 

giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục chỉ đạo quan tâm tạo 

điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các loại hình kinh 

doanh; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá sôi động, thị trường lưu thông 

các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người 

dân trong toàn tỉnh.  

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,36% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách du 

lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố trong năm 2022 ước đạt 

1.680.000 lượt khách(3). 

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 106,9 triệu USD, tăng 4,8% so cùng kỳ(4); kim 

ngạch nhập khẩu ước đạt 74,0 triệu USD, tăng 24,9% so cùng kỳ, chủ yếu nhập 

khẩu thủy sản phục vụ sản xuất.    

- Công nghiệp - xây dựng: Giá trị sản xuất ước đạt 9.816,9 tỷ đồng, tăng 

13,3% so cùng kỳ, đạt 102,1% kế hoạch, chiếm 32,3% trong cơ cấu kinh tế. Trong 

đó: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 6.358,5 tỷ đồng, tăng 21,1% so 

                                                 
(2) Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 22.324,4 tỷ đồng, chiếm 86,4%, tăng 23%; Dịch vụ lưu trú, ăn uống 

ước đạt 2.398,2 tỷ đồng, chiếm 9,3%, tăng 66,7%; Dịch vụ khác ước đạt 1.129,8 tỷ đồng, chiếm 4,4%, tăng 52,9%. 
(3) Trong đó khách quốc tế ước đạt 10.504 lượt và khách nội địa ước đạt 1.669.496  lượt. Thu nhập xã hội từ hoạt 

động du lịch ước đạt 980 tỷ đồng.  
(4) Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Thủy sản ước đạt 92,3 triệu USD, tăng 33,0% so cùng kỳ; nhân 

điều ước đạt 13,0 triệu USD, giảm 60,0% so với năm 2021. 
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cùng kỳ(5); giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 3.458,5 tỷ đồng, tăng 1,2% so 

cùng kỳ. 

Thực hiện Chương trình hành động 127-CTr/TU, ngày 15/4/2022 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 19/01/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển mạnh ngành công nghiệp chế 

biến nông, thủy sản, sản phẩm chủ lực có lợi thế của địa phương, gắn với chương 

trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của thành phố để nâng cao giá trị, mở rộng 

thị trường tiêu thụ, nhất là các sản phẩm đặc thù có lợi thế: táo, nho, nha đam, 

măng tây, rong sụn, nước mắm, thủy hải sản... Tập trung khuyến khích phát triển 

công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, điện tử; sản xuất vật liệu xây dựng... Tập 

trung chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp 

đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.  

Ngoài ra, do trong năm có thêm đơn vị mới sản xuất ngành sản phẩm may mặc 

công nghiệp… góp phần gia tăng giá trị sản xuất so với cùng kỳ. Đẩy mạnh công 

tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, đô thị tạo điều kiện thuận lợi thu hút 

đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tập trung tháo gỡ những khó khăn 

về công tác đền bù, giải tỏa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng các khu 

đô thị. Giá trị sản xuất xây dựng thực hiện được chủ yếu từ các công trình cơ sở hạ 

tầng trên địa bàn và nhu cầu xây dựng nhà ở trong dân tăng nên giá trị sản xuất xây 

dựng tăng so với cùng kỳ. 

- Nông nghiệp - thủy sản: Giá trị sản xuất ước đạt 1.455,2 tỷ đồng, tăng 

3,9% so cùng kỳ, đạt 98,9% kế hoạch, chiếm 6,8% trong cơ cấu kinh tế. Trong đó, 

ngành nông nghiệp đạt 578,2 tỷ đồng, tăng 2,0% so với cùng kỳ (đạt 97,1% kế 

hoạch); ngành thủy sản ước đạt 750,5 tỷ đồng, tăng 1,0% so với cùng kỳ (đạt 

95,3% kế hoạch); giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp ước 

trên 307,8 triệu đồng/ha/năm (KH 294 triệu/ha/năm).  

Tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức tu sửa, nạo vét kênh mương nội 

đồng, vận động nhân dân vùng cuối nguồn nước tưới, sử dụng tiết kiệm nước, 

chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, lùi thời vụ cho phù hợp với sự 

thay đổi của thời tiết; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chăn nuôi, kinh doanh 

gia súc, gia cầm, đảm bảo khâu lưu thông và nguồn gốc sản phẩm vệ sinh an toàn 

thực phẩm cung cấp cho thị trường; phòng, chống dịch bệnh và tổ chức tiêm 

                                                 
(5) Các sản phẩm chủ yếu là: CB hạt điều nhân ước đạt 3.800 tấn, giảm 11,7% so cùng kỳ; nước TP ước 

tăng 3,2%; điện TP ước tăng 16,2%; CB thủy sản đạt 11.000 tấn các loại, tăng 24,1%; SP Bia lon SX dự kiến đạt 38 

triệu lít, tăng 1,6%; SX đường ước đạt 9.151 tấn, tăng 4,5%; may mặc CN ước đạt 3.500 nghìn sản phẩm, tăng 

64,1% ; Thạch nha đam ước đạt 12.000 tấn, tăng 13,8%; Nước uống từ yến ước đạt 2,1 triệu lít, tăng 178,3%. 
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phòng, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai 

có hiệu quả các chương trình, dự án, chủ động chuyển giao và ứng dụng khoa học - 

công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện 

tích. Ước thực hiện giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp ước 

trên 307,8 triệu đồng/ha/năm, tăng 5,5 % so với cùng kỳ, đạt 104,7 % kế hoạch (kế 

hoạch 294 triệu/ha/năm). Tổng sản lượng khai thác các loại hải sản ước đạt 12.916 

tấn, tăng 2% so cùng kỳ. Năng lực tàu thuyền đảm bảo hoạt động khai thác hải sản 

trên biển(6).. Nuôi khoảng 20 ha tôm thẻ, đã thu hoạch 13 ha, năng suất bình quân 

đạt 12,4 tấn/ha. Tuy nhiên ngành khai thác, đánh bắt thủy sản ngày càng gặp nhiều 

khó khăn do thời tiết không ổn định và phải từng bước tuân thủ chặt chẽ theo quy 

định pháp luật và Luật pháp quốc tế. 

- Thu, chi ngân sách:  

Tổng thu ngân sách thành phố ước 741,36/590,835 tỷ đồng, đạt 125,5% kế 

hoạch (trong đó thu cân đối theo phân cấp là 385,63/260 tỷ đồng, đạt 148,3). Thu 

ngân sách thành phố năm 2022 đạt cao và vượt so với kế hoạch được HĐND thành 

phố giao; một số khoản thu đạt cao so với dự toán (7). 

Tổng chi ngân sách thành phố ước 684,8 tỷ đồng, đạt 115,9% kế hoạch (KH 

590,835 tỷ đồng). Chi ngân sách thành phố vượt kế hoạch là do địa phương chi từ 

nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để chi đầu tư và thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội. Về cơ bản đảm bảo cân đối nguồn chi lương, chế độ chính 

sách và trợ cấp cho người lao động; chi quà tết đối tượng chính sách và người 

nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; An ninh - Quốc phòng và đảm bảo thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của địa phương.  

2. Lĩnh vực đô thị, tài nguyên - môi trường và đầu tư phát triển: Có 03/3 

chỉ tiêu đạt kế hoạch: tỷ lệ hộ dân được cấp nước sinh hoạt đạt 99,5% (KH 99,5%; 

tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt trên 99% (KH trên 99%), diện tích cây xanh 

đô thị đạt trên 9,5m2 (KH trên 9,5m2/người). 

 

 

 

                                                 
(6) Thành phố hiện có 396 chiếc/94.946 CV  (390 chiếc khai thác biển và 06 chiếc dịch vụ ); công suất bình 

quân 239,76 CV/chiếc. Trong đó: phường Đông Hải có 313 chiếc/ 64.997 CV; phường Mỹ Đông có 81 chiếc/ 

29.079 CV; phường Mỹ Hải có 02 chiếc/ 870 CV. 
(7) Như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 152% (4,863/3,2 tỷ); các khoản phí, lệ phí đạt 117% 

(11,674/10 tỷ); Thu thuế công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 120% (95,830/80 tỷ); lệ phí trước bạ 

đạt 139% (79/57 tỷ); thuế thu nhập cá nhân đạt 233% (54,448/23,4 tỷ); thu tiền cho thuê đất đạt 253,8% 

(46,488/18,4 tỷ) so kế hoạch năm. 
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- Quản lý đô thị: 

Tập trung chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật được duy trì(8); tổ chức rà soát quy hoạch, 

từng bước chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm 

bảo quy chuẩn xây dựng Việt Nam(9); tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 

cho 41 công trình(10). Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 28/6/2021 của 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. Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã cơ bản đạt được 52/59 tiêu 

chí đô thị loại II, với tổng điểm 84,72/100 điểm(11).  

Hoàn thiện và triển khai Đề án thí điểm “Xây dựng và phát triển thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025 và định 

hướng đến năm 2030” (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 623/QĐ-

UBND ngày 24/5/2022)(12). Thực hiện cấp phép xây dựng cho Nhân dân(13). Đảm 

bảo hạ tầng kỹ thuật, trang trí thành phố, các hoạt động dịch vụ công ích phục vụ 

                                                 
(8) Các đồ án: Phân khu Nam cầu Móng - Bảo An; điều chỉnh QHCT KDC kênh Chà Là; KDC Phước Mỹ 2 

(giai đoạn 1); KDC Bến xe Nam; KDC Bình Sơn; KĐT Phước Mỹ 2 (gđ 2); KĐT mới Tấn Tài. Điều chỉnh CBQH 

chỉnh trang P.Thanh Sơn, Phước Mỹ; KDC hai bên các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai; Khu 

dân cư hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông. Lập QHCT KV xung quanh kênh G2-Đô Vinh. 
(9) Đảm bảo diện tích cây xanh, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 

tiêu chuẩn môi trường, có các không gian công cộng phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. 
(10) Công trình Xây dựng nhà kho Hợp tác xã Điều hữu cơ Truecoop; Xây dựng Trung tâm văn hóa Xã 

Thành Hải; Sửa chữa vỉa hè đường 21 tháng 8; Trường TH Thành Hải 2; Sửa chữa hệ thống thoát nước đường nội 

bộ khu phố 9, Mỹ Đông; Sửa chữa mặt đường Thống Nhất, sửa chữa vỉa hè mặt đường, vỉa hè đường Yersin; 

Trường TH Đô Vinh 1; Trường tiểu học Thanh Sơn; Trường tiểu học Đông Hải 2; Thẩm định BCKTKT Trường 

THCS Lý Tự Trọng; Trường tiểu học Tấn Tài 1; Trường TH Đài Sơn;  trường TH Tấn Tài 3; Trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi; Trường THCS Lê Văn Tám; Trường Mầm Non Đô Vinh; Trường TH Tấn Tài 3 (sân bê tông); Trường TH 

Đông Hải 2; Trường TH Văn Hải 1; Trường THCS Trần Phú; Trường THCS Võ Thị Sáu; Trường TH Kinh Dinh; 

Trường TH& THCS Lê Đình Chinh; trường MG Vành Khuyên; Trường Mẫu giáo Phước Mỹ; trường MG Vàng 

Anh; Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi; trường tiểu học Mỹ Bình; Sửa chữa cải tạo nâng cấp đường Lý Thường Kiệt 

đoạn giáp đường Phạm Hồng Thái đến giáp đường Lê Hồng Phong); Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; sc , cải tạo 

nhà sinh hoạt cộng đồng phường Văn Hải; sơn kẻ vạch khu vực bãi đỗ xe và khu vực bố trí buôn bán đoạn cuối 

đường 16 tháng 4; Trùng tu, tôn tạo di tích Đền thờ Đức Thánh Trần; Hoàn chỉnh hạ  tầng khu dân cư Phước Mỹ 1; 

Hoàn chỉnh hạ  tầng khu dân cư D7-D10; Hệ thống thoát nước thôn Thành Ý; xây mới trường tiểu học Mỹ Bình; Hạ 

tầng khu dân cư xí nghiệp đường sắt Thuận Hải; Trường tiểu học Đô Vinh 2; Trường tiểu học và THCS Lê Đình 

Chinh.; đường giao thông nội thôn, nội đồng xã Thành Hải.  
(11) Trong đó, có 38 tiêu chí đạt cao, 14 tiêu chí đạt trung bình và 7 tiêu chí chưa đạt, cụ thể: Thu nhập bình 

quân đầu người năm so với cả nước; Tỷ lệ tăng dân số hàng năm; Diện tích sàn nhà ở bình quân; Mật độ đường giao 

thông; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; Nhà tang lễ; Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng. 
(12) Thực hiện đầu tư công trình Xây dựng đô thị thông minh thành phố Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 

2021-2025 (các giải pháp công nghệ) (giai đoạn 1). Trong đó, có đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông 

minh thành phố (IOC). Hiện nay, hồ sơ pháp lý về công trình đã được hoàn thiện, dự kiến đầu tư xây dựng hoàn 

thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng trong tháng 12/2022. 

(13) Cấp phép XD nhà ở cho 850 trường hợp, với tổng diện tích xây dựng là 60.000m2 và tổng diện tích sàn là 

120.000m2, điều chỉnh 34 trường hợp, gia hạn 02 trường hợp.  
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nhân dân đón Tết và các sự kiện chính trị của địa phương(14); thực hiện kế hoạch 

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.   

Chỉ đạo xây dựng các nghị quyết, đề án, quy chế và nhiều văn bản thực hiện 

công tác quản lý quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng như:  Đề án triển khai thực 

hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư quy mô dưới 20ha trên địa bàn thành 

phố Phan Rang -Tháp Chàm, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về xây dựng thành 

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

đến năm 2030; Quy chế “Quản lý bãi biển Bình Sơn - Ninh Chử, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm”. Ban hành Kế hoạch về Phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn 

thành phố; Phương án chi tiết sắp xếp, bố trí tạm thời các hộ dân buôn bán hàng 

rong, khu vực chỗ đậu xe tại bãi biển Bình Sơn - Ninh Chử (Bãi đậu xe P2);… 

Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, lòng đường, vỉa hè và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm, tổ chức tuần tra, cứu nạn cứu hộ và xử lý lưới giũ 

đánh bắt nhằm đảm bảo mỹ quan khu vực bờ biển Bình Sơn - Ninh Chử.  

- Tài nguyên - môi trường: 

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động 131-CTr/TU, 

ngày 29/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 21/02/2022 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; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 01/10/2021 

của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 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 giai đoạn năm 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Kế 

hoạch 156-KH/TU, ngày 31/8/2022 thực hiện Chương trình hành động số 129-

CTr/TU, ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-

NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, 

khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Công tác quy hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai, đất công ích có bước chuyển 

biến ổn định, chặt chẽ hơn. Lập và Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết 

định số 369/QĐ-UBND và Quyết định số 372/QĐ-UBND cùng ngày 28/6/2022). 

Triển khai thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Thực hiện cấp giấy 

chứng nhận lần đầu về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, nhà chung cư và 

                                                 
(14) Phát động tổng dọn VSMT, lập lại TTĐT và đảm bảo mỹ quan đô thị; bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng 

công cộng; trồng bổ sung, rong tỉa cây; trang trí cổng hoa đèn led rực rỡ các tuyến đường trung tâm Thành phố, 

chăm sóc cây xanh, thảm cỏ công viên, các tiểu đảo,..., phối hợp tổ chức vườn Hoa Xuân, Chợ hoa Tết; giữ gìn 

VSMT khu vực Quảng trường - Tượng đài, Công viên biển Bình Sơn - Ninh Chử. 
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chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nhân dân đúng theo quy định(15). Công tác 

thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được đẩy mạnh, đã thu hồi đất của 1.315 

hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 262.183m2, tổng số tiền gần 316 tỷ đồng(16). 

Tổ chức giao đất cho 179 trường hợp và cắm mốc giao đất cho 35 trường hợp (tại 

các dự án đường Trần Nhân Tông, Khu K2, Khu tái định cư Phan Đăng Lưu, Khu 

dân cư Mỹ Bình 1; Khu K1,...). Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi 

trường, quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn(17). Thực hiện quản lý 

tài nguyên nước, thu phí nước thải công nghiệp.  

- Đầu tư phát triển: 

Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Thành phố tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2021 

- 2025 và các văn bản triển khai thực hiện đầu tư, phát triển18; tăng cường huy 

động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện, đồng bộ kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 4.030,8 

tỷ đồng, đạt 100,77%  kế hoạch (KH 4.000 tỷ đồng/năm).  Tổng nguồn vốn đầu tư 

phát triển năm 2022 được phân bổ từ các nguồn là 111,808 tỷ đồng; tiến độ giải 

ngân đến 31/12/2022, ước đạt 100% kế hoạch(19). Việc thẩm tra quyết toán, lưạ 

                                                 
(15) Thực hiện 762 hồ sơ với tổng DT 19,376ha; CMĐ SDĐ 163 hồ sơ với tổng diện tích là 33.897,9m2 (đất 

CLN sang đất ở là 11.411,9m2, đất LUA sang đất ở là 7.873,9m2, đất HNK sang đất ở là 10.712,1m2, đất NTS sang 

đất ở là 3.900m2).  
(16) Các dự án: ĐTXD công trình đường đôi (đoạn phía Nam); Nâng cấp Trạm xử lý nước thải, san nền và 

đường giao thông nội bộ KCN Thành Hải; KĐT biển Bình Sơn- Ninh Chử (Khu K2); ĐTXD doanh trại Sở chỉ huy 

BĐBP tỉnh; Doanh trại Cơ quan Bộ CHQS tỉnh; đường vào Trường TH Phú Thọ (gđ 1); Trường MG Phú Thọ (gđ 

2); các Hạng mục thuộc dự án Môi trường bền vững; KDC Tháp Chàm 1; đường vào trụ sở làm việc Công an tỉnh 

(đường Phan Bội Châu); đường Lương Thế Vinh, phường Phước Mỹ; Đường vào khu tập thể trường Chính trị tỉnh; 

nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 27 các đoạn còn lại; KĐT mới Phủ Hà; KĐT mới Bờ Sông Dinh; KĐT Mỹ Phước; TĐC 

Phan Đăng Lưu... 

(17) Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 131-CTr/TU ngày 29/4/2022 của 

Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 21/02/2022 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; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt 

phá trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố năm 2022.   
(18) Chương trình hành động số 120-CTr/TU, ngày 19/03/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về Thực hiện 

Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  Kế hoạch 139-

KH/TU, ngày 18/5/2022 về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 358-TB/TU, 

ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ chế, chính sách để đầu tư phát triển thành phố Phan Rang -Tháp 

Chàm, giai đoạn 2021 - 2025;  Kế hoạch 140-KH/TU, ngày 24/5/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU 

ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Kế 

hoạch 172-KH/TU, ngày 09/11/2022 về kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/12/2011 

của Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 về xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, định hướng phát triển năm 2020 và những năm tiếp theo.  
(19) Gồm có: Nguồn ngân sách Trung ương 0,78 tỷ đồng, đạt 100% KH (trong đó: Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới: 0,66 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 0,12 tỷ đồng); Nguồn vốn tỉnh hỗ 

trợ 16,57 tỷ đồng, đạt 100% KH (trong đó: vốn hỗ trợ hợp tác xã 0,37 tỷ đồng; vốn hỗ trợ Chương trình giáo dục 

phổ thông 13,6 tỷ đồng; vốn hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Xã Thành Hải 2,4 tỷ đồng; vốn hỗ trợ đối 
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chọn nhà đầu tư đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật20. Công tác huy động 

các nguồn lực đầu tư phát triển được quan tâm, tổ chức xác định giá khởi điểm đấu 

giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nông nghiệp sử dụng vào mục 

đích công ích của các phường, xã thuộc thành phố. Xây dựng Chỉ thị của Ban 

Thường vụ Thành ủy về cơ chế, chính sách để đầu tư phát triển thành phố Phan 

Rang - Tháp chàm, giai đoạn 2021-2025. 

Tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) của thành phố và chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công (PAPI); tạo 

môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn(21). Kinh tế hợp tác xã tiếp tục duy trì hoạt động, đến nay, thành phố có 16 hợp 

tác xã đang hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực đánh bắt thủy sản và sản xuất nông 

nghiệp(22). Trong năm đã cấp 2.050 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó 

cấp mới 1.937 hộ, với tổng vốn đăng ký là 255,992 tỷ đồng (tăng so cùng kỳ là do 

hộ đăng ký kinh doanh điện năng lượng mặt trời).  

Về xây dựng nông thôn mới xã Thành Hải: Triển khai thực hiện Chương 

trình hành động số 128-CTr/TU, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về 

thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện 

xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 

47-KH/TU, ngày 08/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Thành Hải giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện 

các đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết khu trung 

tâm hành chính, khu dân cư và vùng sản xuất; các mô hình phát triển sản xuất được 

chuyển giao, ứng dụng đạt hiệu quả gắn với vận dụng lồng ghép nhiều chương 

trình, dự án của các ngành. Đến nay, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới rõ rệt, kết 

cấu hạ tầng, giao thông nông thôn và nội đồng được quan tâm đầu tư xây dựng, đời 

                                                                                                                                                             
ứng chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 0,2 tỷ đồng); Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo phân 

cấp: 12,458 tỷ đồng, đạt 100% KH; Nguồn thu sử dụng đất thành phố năm 2022: 49,5 tỷ đồng, đạt 100% KH; 

Nguồn thu sử dụng đất thành phố năm 2021 chuyển sang: 14,5 tỷ đồng, đạt 100% KH; Nguồn tăng thu quyền sử 

dụng đất thành phố năm 2022: 18 tỷ đồng, đạt 100% KH. 
              (20 )Thẩm tra quyết toán  37 công trình với tổng giá trị quyết toán 147,82 tỷ đồng; thẩm định lựa chọn nhà 

thầu 42 công trình gồm 291 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu 88,43 tỷ đồng 
(21) Tổng hợp danh sách đăng ký nhu cầu đưa lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm 

việc tại HTX nông nghiệp trên địa bàn; đăng ký danh sách học viên tham gia lớp tập huấn ứng dụng phần mềm nhật 

ký sản xuất FaceFarm và kế toán hợp tác xã; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2023; phối hợp Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh và xã Thành Hải, phường Phước Mỹ vận động thành lập mới 02 hợp tác xã gồm 01 hợp tác xã giao 

thông vận tải và 01 hợp tác xã nông nghiệp; thực hiện khảo sát, hướng dẫn Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bảo An 

triển khai thực hiện dự án xây dựng mới nhà kho hợp tác xã theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025… 
(22) Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới Hợp tác xã nông nghiệp Tấn Tài, Bảo An và Đại hội hết nhiệm kỳ Hợp 

tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. 
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sống kinh tế vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện nâng lên. 

Với những kết quả đạt được, hướng đến xây dựng, ban hành Nghị quyết 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. 

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:   

Có 04/4 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó:  

+ Có 02/4 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (chỉ tiêu giảm, giữ ổn định mức tăng 

dân số tự nhiên 0,68%, đạt 103% (KH 0,7%); chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận 

nghèo giảm 0,28% (KH 0,1-0,15%), hộ cận nghèo giảm 0,48% (KH 0,2%)  

  + Có 02/4 chỉ tiêu đạt kế hoạch (tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

giảm 0,3% (KH 0,3%/năm; tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100% 

(KH 100%)). 

- Giáo dục và Đào tạo:  

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 -CT/TU, ngày 15/5/2017 

của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất 

lượng dạy và học trên địa bàn thành phố và triển khai các văn bản khác23. Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với 

cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” 

và phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp”. Triển khai rà soát, 

sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo 

viên, nhân viên giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn(24). Nâng cao chất lượng, chuẩn 

hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường thu hút các 

nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018. Điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy và học, xây dựng các phương 

án dạy và học thích ứng, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, 

tổ chức dạy học qua internet và trên môi trường không gian trực tuyến; điều chỉnh 

việc kiểm tra, đánh giá, hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022, đảm bảo thực 

hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức dạy 

và học bảo đảm chương trình, kế hoạch giáo dục. 

                                                 
(23) Kế hoạch 152-KH/TU, ngày 15/7/2022 về giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 

12/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phổ cập giáo dục 

Trung học Cơ sở; Kế hoạch 165-KH/TU, ngày 12/10/2022 thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh 

sau trung học cơ sở giai đoạn 2022 - 2030; 
(24) Sáp nhập các trường: Trường tiểu học Đô Vinh 2 và Trường tiểu học Đô Vinh 3 thành Trường tiểu học 

Đô Vinh 2, Trường mẫu giáo Bảo An và Trường mẫu giáo Phước Mỹ thành Trường mẫu giáo Họa Mi, Trường tiểu 

học Đông Hải 3 và Trường THCS Đông Hải thành trường TH-THCS Võ Nguyên Giáp.  
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Tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai kế hoạch tổ chức khai 

giảng năm học 2022 - 2023; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng 

giáo dục, tích hợp các nội dung giáo dục vào các môn học, hoạt động giáo dục. 

Quy mô trường lớp các cấp học từng bước được nâng cấp phát triển mở rộng(25). 

Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm(26). 

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 được thực hiện có hiệu quả. 

Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục mầm non được đẩy mạnh; cơ sở 

trường, lớp mầm non ngoài công lập được tăng cường đầu tư, phát triển số trẻ huy 

động ra lớp đạt trên 85%/tổng số trẻ toàn Ngành. Trường đạt chuẩn quốc gia có 

17/45 trường, đạt tỷ lệ 37,7%, trong đó có 04/09 trường THCS, 11/26 trường tiểu 

học và mầm non có 02/10 trường.  

Ngay từ đầu năm học 2021-2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp của trên địa bàn tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào Tạo đã chủ động tham mưu 

Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học phù 

hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tổ chức dạy học qua internet và trên 

môi trường không gian trực tuyến; điều chỉnh việc kiểm tra, đánh giá, hoàn thành 

kế hoạch năm học 2021-2022; phối hợp với Ủy ban nhân dân phường xã, Trạm Y 

tế, ban ngành đoàn thể có liên quan triển khai công tác dạy học trực tiếp tại các cơ 

sở giáo dục và các giải pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ 

chức dạy học trực tiếp theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Giáo dục 

và Đào Tạo. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của 

Sở Giáo dục và Đào Tạo, Phòng Giáo dục và Đào Tạo thường xuyên cập nhật, theo 

dõi tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19, không được lơ là, chủ quan, thực 

hiện nghiêm túc chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của cấp trên; xây dựng kế 

hoạch, phương án dạy học phù hợp, linh hoạt, sẵn sàng chuyển sang các hình thức 

dạy học khác khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Có thể khẳng định, mặc dù chịu 

tác động sâu rộng của dịch Covid-19 nhưng toàn ngành Giáo dục thành phố đã 

hoàn thành mục tiêu kép trong năm học 2021-2022, vừa tham gia tích cực trong 

phòng, chống dịch bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa hoàn thành kế 

hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục. 

 

 

                                                 
(25) Cấp MN 146 CS (công lập 10; tư thục 136), tổng 9.510 cháu/ 507 lớp, nhóm. Cấp TH 26 trường với 

17.450 hs/544 lớp, tăng 162 hs/ 06 lớp. Cấp THCS 07 trường và 02 trường liên cấp 10.667 hs/263 lớp, tăng 599 hs 

và 09 lớp. Học 2 buổi/ngày là 7.406 hs/235 lớp, tăng 2.095 hs/61 lớp so với năm học trước.  
(26) Tổng số CBQL 99 người; tổng số GV 1.363 người (MN 177, TH 715, THCS 471); Nhân viên 130 

người (MN 19, TH 66, THCS 45).  
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- Thực hiện chính sách xã hội và giải quyết việc làm: 

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/4/2021 

của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 gắn với phong trào thi đua "Cả 

nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau". Thực hiện đầy đủ 

các chế độ an sinh xã hội cho các đối tượng theo quy định, đặc biệt trong dịp Lễ, 

Tết và ngày Thương binh - Liệt sĩ, tổ chức thăm hỏi, chuyển phát quà tết cho 

thương binh, thân nhân liệt sĩ, đối tượng gia đình chính sách người có công, người 

nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, nạn nhân da cam khó khăn; thực hiện chính sách 

cho người có công đầy đủ và chi trả trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ mai táng phí, bảo 

hiểm y tế cho 84.034 lượt chi trả với số tiền 50.634,9 triệu đồng và thăm các gia 

đình, cá nhân tiêu biểu, người cao tuổi thành phố. Tổ chức vận động xây dựng Quỹ 

Đền ơn đáp nghĩa thành phố 2022, đã vận động ủng hộ được 364,047 triệu 

đồng/300 triệu đồng, đạt 121,33% chỉ tiêu đề ra. Tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận 

nghèo cuối năm 202227; tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

và triển khai đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; giới thiệu việc làm mới cho 4.574/4.000 lao động, đạt 114,35% kế hoạch. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022. Tăng cường giải 

quyết người xin ăn, người tâm thần lang thang. Triển khai các Kế hoạch bảo vệ trẻ 

em, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội được quan tâm. Tổ chức tháng 

hành động Vì trẻ em năm 2022 và Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi(28).  

- Văn hóa thông tin - thể dục thể thao: 

Chỉ đạo triển khai kế hoạch 174-KH/TU, ngày 9/11/2022 về kế hoạch tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 

năm 2023 - 2025; tuyên truyền các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước; tổ 

chức kế hoạch tuyên truyền về các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước (29); 

Duy trì có hiệu quả các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, truyền 

thanh và trang thông tin điện tử thành phố. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở, gia đình được triển khai thường xuyên; triển khai phong trào “Toàn dân đoàn 

                                                 
(27) Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 1,30%/1,58% (có 819 hộ), giảm 136 hộ còn 683 hộ, giảm 0,28% đạt 186% kế 

hoạch; tỷ lệ hộ cận nghèo cuối năm 3,11%/3,59% (có 1.864 hộ), giảm 225 hộ còn 1.639 hộ, giảm 0,48% đạt 240% 

kế hoạch. 

 

              (28) Xét chọn HS HCKK tặng học bổng Quỹ “Bảo trợ trẻ em” tỉnh (10 suất), thành phố (150 suất), Quỹ 

“Thắp sáng ước mơ” (10 suất), trẻ em HCKK nhận quà tỉnh (800 suất), thành phố (1.400 suất); hỗ trợ đột xuất 02tr/h 

trẻ em P.Mỹ Hương, Mỹ Đông 
(29) Tuyên truyền ngày TL Đảng CSVN, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022, công tác tuyển quân năm 2022; 

Tết trồng cây năm 2022, vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường;  kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận, và 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác Quản lý trật tự đô thị;...   
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kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022; thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa 

đến năm 2030; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai 

đoạn 2021 - 2026; tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và 

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Triển khai 

Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai 

đoạn 2021- 2025; khảo sát hiện trạng Di tích trên địa bàn và thực hiện trùng tu, tôn 

tạo di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2025. Tập trung triển khai 

thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố(30) và Triển khai thành lập 

Tổ Công nghệ số cộng đồng (đến nay 100% các phường, xã đã thành lập) (31). 

Quản lý văn hóa, thông tin, quảng cáo ngoài trời thường xuyên (32); tổ chức kiểm 

tra, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh lưu trú, các điểm karaoke,... Tổ chức thành 

công Đại hội Thể dục thể thao thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ VII năm 

2022 và tham gia Đại hội cấp tỉnh(33). Thực hiện kích cầu du lịch năm 2022, phát 

triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2022 và công tác thông tin đối 

ngoại năm 2022.  

Chỉ đạo 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; Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 02/02/2021 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về phát triển ngành thương mại - dịch vụ thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, cốt lõi là phát triển đô thị du lịch giai đoạn 2021 - 2025.  

- Y tế, phòng - chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; 

công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình: 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP, 

ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 Chỉ 

thị số 17-CT/TU, ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các 

hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để ổn định đời sống và 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và các văn bản của Thường trực, Ban 

                                                 

(30) Ban hành các Kế hoạch triển khai “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030” trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số; số hóa kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2021 -

2025; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số năm 2022… 

(31) 100% các phòng, ban, ngành, UBND 16 phường, xã  thực hiện việc trình văn bản, sử dụng chứng thư số 

và gửi nhận văn bản thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Ủy ban nhân dân thành phố đã cung 

cấp 266/274  thủ tục hành chính  mức độ 4, đạt 100% tỉnh giao, mức độ 2 là 8 thủ tục hành chính (chưa đủ điều kiện 

lên mức 3,4), triển khai thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 
(32) Cấp 02 GPKDDV Karaoke; xác nhận 110 lượt địa điểm quảng cáo; chấp thuận 07 đoàn nghệ thuật, cải 

lương biểu diễn.   
(33) Kết quả: Đã tham gia thi đấu 15/15 môn, với 61 huy chương  (24 vàng, 19 bạc, 18 đồng), Nhất toàn 

đoàn hệ phong trào và Nhất toàn đoàn hệ thành tích cao.    
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Thường vụ Thành ủy; Giao Ủy ban nhân dân thành phố, đảng ủy các phường xã 

tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 27-CT/TU, ngày 20/6/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 147-KH/TU, ngày 22/6/2022 của Ban 

Thường vụ Thành ủy; huy động các lực lượng, cả hệ thống chính trị hỗ trợ triển 

khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng trường hợp” để không bỏ sót đối tượng tiêm chủng, không để tình trạng vắc 

xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 

Duy trì thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho Nhân dân(34); chủ động kiểm soát, khống chế kịp thời các dịch bệnh, nhất là 

dịch sốt xuất huyết đã xảy ra 402 ca, tăng 334 ca so cùng kỳ, không có ca tử 

vong(35). Triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình, truyền thông giáo dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực 

hiện thường xuyên(36). Triển khai tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2022. 

Tập trung triển khai chủ động các kế hoạch, phương án phòng chống dịch 

Covid-19(37). Đẩy mạnh triển khai Công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 được chỉ 

đạo quyết liệt, tổ chức tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi thứ 4) cho người từ 18 tuổi trở lên, 

mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi (38) 

4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh:  

Có 01/01 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra (chỉ tiêu phường, xã vững mạnh về 

Quốc phòng - An ninh đạt 100%). 

Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về 

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. Thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 

08/12/2021 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 

2022. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục 

                                                 
(34) Khám, chữa bệnh cho 160.376 lượt, tăng 12,7% so cùng kỳ, trong đó: Phòng khám Phan Rang 114.720 

lượt; phòng khám Tháp Chàm 19.577 lượt; Trạm Y tế xã, phường 26.079 lượt. 
(35) Đã xử lý 18 ổ dịch SXH tại các phường (Phước Mỹ 02, Đài Sơn 01, Văn Hải 05, Mỹ Hải 01, Mỹ Đông 

04, Đông Hải 05).  Giám sát côn trùng tại các phường trọng điểm và phường có ca bệnh cao như: Văn Hải, Đông 

Hải, Mỹ Đông, Phước Mỹ, Đô Vinh… 
(36) Kiểm tra vệ sinh ATTP 133 cơ sở: trong đó: 26 cơ sở kinh doanh sản xuất, 107 cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống. Kết quả: Có 119/133 cơ sở đạt yêu cầu đạt tỷ lệ 89,5%, chưa đạt 14 cơ sở đạt 10,5%, xử phạt 14 cơ sở 

với số tiền 26.880.000 đồng. Trong năm đã thẩm định, cấp GCNCSĐĐK ATTP KDDV ăn uống cho 109 cơ sở, lũy 

kế 307 đạt 93,5%. 
(37) Tổng số F0 điều trị tại nhà năm 2022 (tính đến ngày 27/10/2022) là 9.866 người. Trong đó: Số chuyển 

viện: 38 chuyển BV, số hoàn thành điều trị: 10.695. Số F0 được cấp mã số đến ngày 27/10/2022 là 1.037 (Trong đó: 

869 ca mới; 168 ca cấp bổ sung năm 2021). 
(38) Từ 18 tuổi tiêm mũi 4: 4.492 người. Từ 50 tuổi trở lên tiêm mũi 4: 35.477 người. Trẻ em từ 12- dưới 18 

tuổi tiêm mũi 1: 19.867/14.293 người, đạt 139%; mũi 2: 18.924/14.293 người, đạt 132,4%; mũi 3: 9.618/14.293 

người, đạt 67,3% . Trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: mũi 1: 16.511/16.279 người, đạt 101,4%; mũi 2: 11.196/16.279 

người, đạt 68,8% (đến 27/10/2022). 
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tiêu trọng yếu trong các đợt cao điểm, không để xảy ra bị động, bất ngờ; giữ vững 

ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức Lễ giao, nhận quân 

năm 2022 thành công, đảm bảo chỉ tiêu 275/275 quân, có 02 đảng viên, đạt 0,72% 

chỉ tiêu; Triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU, ngày 06/8/2022 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023. Kiểm tra công tác tuyển quân, theo dõi, chỉ đạo xét duyệt thực 

lực tuyển quân năm 2023 cấp phường, xã. Tham gia diễn tập chiến lược trên hướng 

Miền Trung ”MT-22” do quân khu tổ chức và tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu 

1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2022. Tổ chức diễn tập cho các 

phường, xã (39), kết quả đạt loại khá. Triển khai chuẩn bị sẵn sàng huy động nhân 

lực tàu thuyền theo Nghị định số 30 và số 130 của Chính phủ. Tiếp tục xây dựng, 

củng cố lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng 

theo kế hoạch; Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối 

tượng 4 thành phố và cho đơn vị Điện lực, kết quả đạt khá. Trong năm, đã sơ, tổng 

kết nhiều nghị quyết chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, đặc biệt thực hiện 

Kế hoạch 160-KH/TU, ngày 22/9/2022 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh 

trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2022; Kế hoạch 161-KH/TU, 

ngày 22/9/2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong 

sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 

tình hình mới. Triển khai các phương án, kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm, đảm bảo thành phố an toàn trước các sự kiện Lễ, Tết Nguyên đán 2023, kiên 

quyết không để xảy ra điểm nóng, điểm phức tạp trên địa bàn... Về phạm pháp 

hình sự đã xảy ra 150 vụ(40), tăng 04 vụ so cùng kỳ, hậu quả làm 02 người chết, 39 

người bị thương, thiệt hại tài sản trên 4,09 tỷ đồng, đã điều tra khám phá 144/150 

vụ, đạt 96%(41).  

 

 

                                                 
 (39) Phường Thanh Sơn, Đài Sơn, Văn Hải và xã Thành Hải. 

(40) Gồm 01 vụ Lạm dụng chiếm đoạt TS, 01 vụ cưỡng dâm, 01 vụ Môi giới mại dâm, 01 vụ sử dụng trái 

phép vũ khí quân dụng, 02 vụ Chống người thi hành công vụ, 02 vụ Cố ý làm hư hỏng TS, 02 vụ Giao cấu với người 

từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, 02 vụ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 03 vụ Giết người, 04 vụ Cưỡng đoạt tài sản, 05 

vụ Cướp giật TS, 13 vụ Lừa đảo chiếm đoạt TS, 21 vụ đánh bạc, 31 vụ Cố ý gây thương tích, 61 vụ trộm cắp TS. 
(41) Trong đó vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 20/20 vụ (đạt 100%), vụ nghiêm trọng, ít nghiêm 

trọng 124/130 vụ (đạt 95,4%). Đã thu hồi được 844 triệu đồng. 
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5. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo gắn với Chương 

trình hành động số 102-CTr/TU, ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.  

Kế hoạch 125-KH/TU, ngày 18/3/2022 triển khai thực hiện Chương trình số 100-

CTr/TU,  ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế hoạch 143-KH/TU, ngày 

01/6/2022 về triển khai Thực hiện Thông báo Kết luận số 12-TB/TW của Bộ Chính 

trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực. Công tác thẩm định, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

đảm bảo đúng quy định(42). Theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn được duy trì. Phối hợp, tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật được quan tâm; xây dựng cấp phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022; công nhận 13/16 phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực 

hiện việc cấp, phát mẫu, sổ hộ tịch cho các phường, xã theo quy định của Luật Hộ 

tịch. Công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch cho công dân(43). Tổ chức 

kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực năm 2022 trên 

địa bàn thành phố. Tổ chức Chào cờ và sinh hoạt “Ngày Pháp luật” cho toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Tổ chức 01 lớp tập huấn, nâng cao kiến 

thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2022 với 

80 đại biểu. Tổ chức 02 Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành 

cho các đối tượng(44) với 229 người tham dự.  

Hoàn thành thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm theo kế hoạch đã được 

phê duyệt năm 2022(45); tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

                                                 
(42) Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thành phố về ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố. 

(43) Chứng thực: Sao y 1.610 việc; chữ ký 4.796 tr/hợp, chữ ký người dịch 732  tr/h. ĐK khai sinh 09 tr/h, cải chính hộ tịch 

53 tr/h, cấp bản sao HT 15 tr/h, kết hôn người NN 35 tr/hợp. Ghi vào sổ HT việc kết hôn NN 02 tr/h, việc ly hôn, hủy việc kết hôn: 

03 tr/h. 
(44) Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-

CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Luật 

phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật phòng, chống ma túy và Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Nghị định số 106/2021NĐ-CP ngày 06/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam. 
(45) Thanh tra hành chính: tiến hành 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch, gồm: Thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất và thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; việc quản lý, sử dụng đất công ích tại UBND phường Mỹ Hải, Mỹ 

Hương, Đô Vinh (đã ban hành Kết luận 02 cuộc tại UBND phường Mỹ Hải, UBND phường Mỹ Hương; 01 cuộc còn lại trong 

tháng 12). 
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nghị, phản ánh, kiến nghị đúng quy định; thành phố tiếp nhận 697 đơn thư, trong 

đó đơn thuộc thẩm quyền xử lý là 501 đơn(46), 196 đơn không thuộc thẩm quyền đã 

hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn theo quy định; các phường, xã đã tiếp nhận và giải 

quyết 235 đơn, đạt 100%(47). Công tác tiếp công dân được duy trì đúng theo luật 

định(48).  

6. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng: Có 

03/03 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, có 01/3 chỉ tiêu vượt kế hoạch (kết 

nạp đảng viên mới 147/146, đạt 101%); 02/3 chỉ tiêu đạt kế hoạch (tỷ lệ TCCSĐ 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ). 

- Công tác tuyên giáo: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tổ chức học 

tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng bằng đổi mới hình thức viết thu hoạch. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ 

lớn và sự kiện lịch sử trong năm 202249. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trước sự xâm nhập của 

                                                                                                                                                             
Thanh tra trách nhiệm: 04 cuộc thanh tra (03 cuộc theo kế hoạch, 01 cuộc đột xuất), gồm: thanh tra trách nhiệm theo kế 

hoạch về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND phường 

Kinh Dinh, Đạo Long và xã Thành Hải; 01 cuộc (đột xuất) thanh tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về công tác tham mưu 

UBND thành phố cấp GCN QSD đất vào năm 2011 cho các ông (bà) Trương Hồng Sơn, Phan Thị Tĩnh, Lê Văn Lợi, Nguyễn Thị 

Chánh, đất thuộc phường Mỹ Hương (thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2318/UBND-

TCDNC ngày 30/5/2022) (đã ban hành Kết luận thanh tra 04 cuộc).  

Kết quả xử lý các kết luận thanh tra: Thực hiện Kết luận thanh tra số 24/KL-UBND ngày 29/12/2021 về việc quản lý thu, 

chi ngân sách và các nguồn thu khác tại Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh, Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh đã khắc phục xong 

số tiền 480.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước, đã tổ chức kiểm điểm 01 tập thể, 03 cá nhân. 
(46) Trong đó: 63 khiếu nại, 438 kiến nghị, phản ánh. Đã đối thoại công dân và ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại kịp thời, đúng quy trình 60 quyết định (49 quyết định giải quyết và 11 quyết định đình chỉ), 03 khiếu nại 

còn lại mới phát sinh sẽ được giải quyết trong tháng 12/2022. Đơn kiến nghị, phản ánh đã giải quyết 366/438 đơn, 

tồn 72 đơn đang giải quyết. 
(47) Trong đó có 234 đơn kiến nghị, phản ánh và 01 đơn khiếu nại.  
(48) Thành phố tiếp công dân định kỳ và đột xuất 282 lượt/277 người và 02 đoàn đông người (Thành phố 43 

lượt/38 người và 02 đoàn đông người, Phường xã 239 lượt/239 người); tiếp thường xuyên 19 lượt/19 người 

(Phường xã 19 lượt/19 người). Nội dung chủ yếu liên quan đến công tác BT, HT và TĐC khi thu hồi đất, tranh chấp 

đất đai, việc cấp GCN QSD đất, chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19,...  

Có 02 đoàn đông người (gồm 17 người dân buôn bán hàng rong tại bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử kiến nghị 

bố trí khu vực tại bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử để các hộ dân buôn bán ổn định và 11 người dân tại thôn Phú Thọ, 

phường Đông Hải kiến nghị xem xét giao đất tái định cư hoặc bồi thường, hỗ trợ bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện dự án ĐTXD công trình Trường MG Phú Thọ và Trường TH Phú Thọ). 
(49) Tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Nhâm Dần 

2022; 30 năm Ngày tái lập tỉnh, 15 năm Ngày thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, gắn với 47 năm Ngày 

giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách 

mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2022)…; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn 

với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trọng tâm là chuyên đề toàn khóa “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ”, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); tăng cường tuyên truyền tiêm vắc-xin 

phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố,…. 
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biến chủng mới BA.4, BA.5 của Omicron. Nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, 

dư luận xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền 

công tác tiêm phòng cho mọi lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định 

về phòng, chống dịch.  

Tiếp tục tăng cường công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 35-

NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; 

nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh đối với các thế lực thù địch, nhất là trên 

Internet, mạng xã hội; đề xuất biện pháp xử lý cá nhân vi phạm các quy định của 

Chỉ thị 39-CT/TU ngày 22/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh 

khi tham gia mạng xã hội gắn với công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (50); tuyên 

truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nâng 

cao chất lượng hoạt động tài khoản facebook “Phan Rang Ngày Mới”. Kịp thời 

nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, 

những vướng mắc ở cơ sở, kịp thời phản ánh, đề xuất cấp ủy tháo gỡ một cách hiệu 

quả, không để phát sinh tư tưởng thiếu tích cực, góp phần ổn định tư tưởng trong 

Đảng và xã hội. Chỉ đạo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung 

ương, Tỉnh ủy51;  

Tổ chức các Hội nghị trực tuyến và các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán 

triệt (Kèm theo phụ lục 4) và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, 

kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy (Kèm theo phụ lục 5) và học tập, quán 

triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

                                                 
(50) Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 thành phố: Công văn thực hiện xử lý, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương khi tham 

gia mạng xã hội của đảng viên; tăng cường tuyên truyền, quán triệt, ngăn chặn, xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức vi phạm quy định khi tham gia mạng xã hội; tăng cường định hướng thông tin tuyên truyền triển khai, 

thực hiện các dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố… ; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp 

việc Ban Chỉ đạo thành phố về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 

địch; Quyết định công nhận Cộng tác viên tham gia công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

(trực thuộc Ban Chỉ đạo 35 thành phố). 

          (51)  Kế hoạch 136-KH/TU, ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết 15 năm thực hiện 

Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kế hoạch 154-KH/TU, ngày 15/7/2022 về sơ kết 05 năm thực 

hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, 

biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng; Kế hoạch số 159-KH/TU, ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Thành 

ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đối mới việc ban 

hành, học tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến năm 2025 và những năm 

tiếp theo; Kế hoạch số 163-KH/TU, ngày 06/10/2022 về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/8/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, 

tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận trong tình hình mới; Kế hoạch 177-KH/TU, ngày 11/11/2022 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về kế hoạch tiếp tục quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Quy định số 25-QĐ/TU, ngày 04/11/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy. 
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gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ” (52). Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác biên soạn lịch sử truyền thống 

cách mạng tại các phường Bảo An, Đô Vinh, Văn Hải, đẩy nhanh tiến độ biên soạn 

lịch sử Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, giai đoạn 2005 – 2020 và xây 

dựng kế hoạch. Trong năm 2022, đã tổ chức 45 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và 

nghiệp vụ với 5.215 học viên tham dự (53).  

- Công tác tổ chức: Công tác tổ chức, cán bộ của Đảng bộ thành phố tiếp tục 

được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế 

hoạch 108-KH/TU, 109-KH/TU, ngày 15/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về 

“Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời kiện toàn công tác tổ chức bộ máy trong việc 

điều động, bổ nhiệm, quy hoạch dự nguồn, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công 

tác tổ chức đảng, đảng viên và công tác chính sách cán bộ, đồng thời tham mưu 

ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; Kết quả về rà soát, bổ sung quy hoạch 

nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa ra 06 đồng chí quy hoạch Ban Thường vụ, 19 đồng chí 

quy hoạch Ban Chấp hành; đồng thời bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ 06 đồng 

chí, quy hoạch Ban Chấp hành 19 đồng chí. Về kết quả quy hoạch nhiệm kỳ 2025-

2030 và những nhiệm kỳ kế tiếp: đã quy hoạch Ban Chấp hành 62 đồng chí gấp 1,5 

lần Ban Chấp hành đương nhiệm và quy hoạch Ban Thường vụ là 20 đồng chí gấp 

1,5 Ban Thường vụ đương nhiệm và các chức danh lãnh đạo chủ chốt đảm bảo 

đúng quy định. Triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề, nâng cao chất lượng, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 

XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ 

Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 

25/10/2018; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung 

ương đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 

                                                 
(52) Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 14/3/2022 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề 

năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. 

 
 (53) Các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản: 07lớp/365 học viên. Trong đó các lớp bồi dưỡng lý 

luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng 03 lớp và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới  03 lớp. Các 

lớp triển khai, học tập nghị quyết; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề, cập nhật kiến thức: 19 lớp/2.179 học viên. Lớp 

triển khai, học tập các nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy có 02 lớp/398 đồng chí; Chính trị hè 2022 cho ngành giáo 

dục: 11 lớp/1.638 học viên; Bồi dưỡng Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” 03 lớp/332 học viên. Thông tin, tuyên 

truyền biển, đảo năm 2022: 01 lớp/112 đồng chí. Bồi dưỡng Chuyên đề năm 2022 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ 

Chính trị (lồng ghép): 01 lớp/134 học viên. Thông tin tình hình thời sự địa phương (lồng ghép): 02 lớp/191 đồng chí.  
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 Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kiểm tra việc triển khai thực hiện 01 Nghị quyết 

chuyên đề(54) của Ban Chấp hành Trung ương; 02 quy chế (55), 02 kế hoạch, 05 báo 

cáo(56). Trong năm, đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động cho 6 cán 

bộ57; giới thiệu nhân sự chức danh chủ chốt phường, xã, cụ thể: có 17 trường 

hợp58; biệt phái công chức: 04 trường hợp59; tham mưu công tác nhân sự Đại hội 

Hội chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2022-2027; tham mưu giới thiệu nhân sự ứng 

cử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; tham mưu bổ sung 

nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025: 02 trường hợp; 

Hiệp y điều động cán bộ của Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 

                                                 
 (54) Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Kết luận số 21- KL/TW; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ 

Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018; Quy định số 37-QĐ/TW 

ngày 25/10/2021của Ban chấp hành Trung ương. 
(55) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và Quy 

định số 30-QĐi/TU ngày 30/12/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu 

cán bộ ứng cử; triển khai thực hiện Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2022 của Ban Bí thư; Báo cáo kết quả công 

tác xây dựng Đảng năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo sơ kết 08 năm thực hiện Quy định 

228-QĐ/TW của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; Báo cáo sơ kết 

kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng 

lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nông thôn, miền núi tỉnh Ninh Thuậngiai đoạn đến năm 2015 và 

những năm tiếp theo; Báo cáo kết quả Thông tri 06-TT/TW ngày 02/11/2004 của Ban Bí thư về việc kết nạ đảng 

viên là người Hoa. 
 

(56) Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và 

Hướng dẫn số 01 - HĐ/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư  về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo 

kết quả phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo thực hiện 

các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

Báo cáo về sơ kết, đánh giá việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Báo cáo về tổng kết thực hiện Quy 

định 220-QĐ/TW của Ban Bí thư; Báo cáo về kết quả khảo sát 08 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 

06/6/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Báo cáo 

tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 08/7/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2021; Báo cáo số 226-BC/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết việc thực hiện thí 

điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh theo Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/2020 của Bộ Chính 

trị; Báo cáo tổng hợp số liệu kết quả thực hiện Quy định 126-QĐ/TW; Báo cáo 03 năm thực hiện Quy định số 126 – 

QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị và 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của 

Ban Tổ chức Trung ương; Báo cáo 05 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Thành 

ủy về nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ khu dân cư; Báo cáo  

          (57) Chủ tịch hội phụ nữ thành phố; Bí thư Thành Đoàn; Phó Ban quản lý chợ Thanh Sơn; Bí thư Đảng ủy 

phường Đô Vinh; Phó Ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hương. 

        (58) Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố; Phó Bí thư Đảng ủy phường Kinh Dinh, Phó Chủ tịch 

UBND phường Kinh Dinh; Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn; Phó Bí thư Đảng ủy phường Văn Hải; Phó 

Chủ tịch HĐND phường Văn Hải; Phó Chủ tịch UBND xã Thành Hải; Phó Bí thư chi bộ Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và phát triển Trường Thành Ninh Thuận; Phó Bí thư Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Trãi; giới thiệu đồng 

chí Phó Chủ tịch tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kinh Dinh; Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải; Bí 

thư Đảng uỷ phường Bảo An; Phó Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hương; Phó Bí thư Đảng ủy phường Đạo Long; 

Trưởng Ban quản lý chợ Thanh Sơn; Phó Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố; Chủ tịch HĐND phường Đông 

Hải. 

         (59) Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố (2); Thành Đoàn; Hội phụ nữ thành phố. 
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 Thực hiện Chỉ thị số 28 - CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung 

ương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc những đảng 

viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, đã tiến hành xóa tên đảng viên 13 trường 

hợp, cho ra khỏi Đảng 09 trường hợp; kết nạp đảng viên mới 147/146 đảng viên, 

đạt 101% kế hoạch; công nhận 156 đảng viên chính thức. Tiếp nhận và chuyển 

sinh hoạt đảng cho 428 trường hợp (60). Kết luận vấn đề lịch sử chính trị 46 trường 

hợp phục vụ công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ, 37 trường hợp phục vụ công tác 

phát triển đảng. Lập danh sách đề nghị cấp trên trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi 

Đảng trở lên cho 131 đồng chí (61) (kèm theo phụ lục 6). 

- Công tác kiểm tra, giám sát: 

Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2022 và quy định của Điều lệ Đảng; ban 

hành Quy chế số 08-QC/TU, ngày 27/5/2022 về quy chế làm việc của Ủy ban 

Kiểm tra Thành ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình số 100-CTr/TU, 

ngày 14/12/2021 về kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ năm 2022. Ban hành 11 

thông báo kết luận về các cuộc kiểm tra, giám sát. Tiến hành tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng và việc ban hành, sửa 

đổi, bổ sung, thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 08 đơn vị). 

Tiến hành 06 cuộc kiểm tra62 với 20 tổ chức cơ sở đảng, trong đó, có 01 cuộc kiểm 

tra phải bổ sung vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 để có cơ sở đánh 

giá, tổng kết 10 năm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 

08/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 về 

xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 

                                                 
(60) Trong đó: 230 đảng viên từ đảng bộ khác chuyển đến; chuyển ra ngoài đảng bộ thành phố 75 đảng viên 

và 123 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng trong nội bộ đảng bộ thành phố. 
(61) Trong đó: tặng Huy hiệu 30 tuổi đảng: 38 đồng chí; truy tặng Huy hiệu 30 tuổi đảng: 01 đồng chí; 40 tuổi đảng: 47 đồng chí; 40 tuổi đảng trước thời hạn: 01 

đồng chí;  45 tuổi đảng: 05 đồng chí; 50 tuổi đảng: 09 đồng chí; truy tặng Huy hiệu 50 tuổi đảng: 01 đồng chí; 55 tuổi đảng: 19 đồng chí; 55 tuổi đảng trước thời hạn: 04 đồng chí; 

truy tặng 55 tuổi đảng: 01 đồng chí; 60 tuổi đảng: 02 đồng chí; 60 tuổi đảng trước thời hạn: 01 đồng chí; 65 tuổi đảng trước thời hạn: 01 đồng chí; 75 tuổi đảng trước thời hạn: 01 

đồng chí. 
  

      (62) Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng 

cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn thành phố; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo 

và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW; Kế hoạch số 122-KH/TU của Thành ủy; Quy 

định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng; Kiểm tra 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU gắn với Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh – sạch 

– đẹp và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm xanh - sạch - đẹp; Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 37-CTU, ngày 11/5/2017 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các 

cấp; Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng về quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn 

thành phố; Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 về xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào 

năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo.  
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2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo và 06 cuộc 

giám sát63. Ban hành 15 quyết định chuẩn y 64, bổ sung thành viên ủy ban kiểm tra 

đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ đã thi hành kỷ 

luật 02 đảng viên, bằng hình thức cảnh cáo và khai trừ. Nội dung vi phạm: Lợi 

dụng và sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết có nội dung nói xấu, xúc 

phạm, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của các đồng chí cán bộ, lãnh đạo tỉnh Ninh 

Thuận; không phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ là vi phạm Quy định số 101-

QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 

Trong năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp nhận 16 đơn thư (09 tố cáo, 03 

khiếu nại, 02 đề nghị, 02 phản ánh), qua phân loại, xử lý: 07 đơn không giải quyết 

(lý do, đơn không có căn cứ thẩm tra, xác minh; đơn không tên, không có chữ ký, 

không địa chỉ, không có cơ sở giải quyết; nội dung không cụ thể; đơn có từ hai 

người trở lên cùng ký tên; đã xem xét giải quyết nhưng tiếp tục có đơn); 07 đơn 

không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

02 đơn hướng dẫn người tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết (nơi người 

tố cáo đã gửi đơn). Tiếp nhận 01 đơn khiếu nại quyết định xem xét, đề nghị thi 

hành kỷ luật đối với đảng viên của Đảng bộ phường Thanh Sơn; qua phân loại, xử 

lý: Không giải quyết đơn (Lý do, chưa nhận được quyết định kỷ luật bằng văn bản 

của tổ chức đảng có thẩm quyền nhưng đã có đơn khiếu nại). Ủy ban Kiểm tra 

Thành ủy tiến hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính Đảng đối với 

                                                 
(63) Giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 23/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Giám sát 

việc thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 15/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, 

ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính 

trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy gắn Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 

20/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và 

kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố trong tình hình mới; Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

Thông báo kết luận số 358-TB/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ chế, chính sách để đầu tư 

phát triển thành phố, giai đoạn 2021-2025; Giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 12/9/2014 

của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở. 

 
(64) Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thanh Sơn; Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy phường Mỹ Bình; Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Phước Mỹ; Ủy viên, 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Kinh Dinh; Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường 

Văn Hải; Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Trãi; Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy Trường PTTH Tháp Chàm; Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tấn Tài; 

Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bảo An; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường 

Mỹ Hương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đạo Long; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường 

Đông Hải; Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Văn Hải; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

phường Đông Hải. 
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Văn phòng Cấp ủy và chính quyền thành phố; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

Quân sự thành phố. 

Thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, 

giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện 

nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ 

động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục vi phạm, khuyết điểm của 

tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ 

tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát 

hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe, giáo dục. 

- Công tác xây dựng chính quyền: 

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường 

vụ Thành uỷ 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. 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích 

cực, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; các kỳ họp 

Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức thành công, 

đúng luật định. Công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp bảo đảm 

đúng quy định. Quan tâm đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết các 

kiến nghị của cử tri. Duy trì giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân 2 cấp (thành 

phố và phường, xã). 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 09/12/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành 

chính hướng tới xây dựng chính quyền điện tử; Kế hoạch 131-KH/TU, ngày 

15/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chương trình số 

02-CTr/BCĐ, ngày 04/4/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về chương 

trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022; Chương trình 118-TTr/TU, 

ngày 18/3/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo, phát 

động các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

năm 2022. Triển khai kế hoạch Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tăng cường 

công tác kiểm tra đăng ký kinh doanh, bình ổn giá, kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm, bảo đảm an toàn sức khoẻ Nhân dân trong dịp Tết. Đẩy mạnh triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức 

ký cam kết thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022. Triển khai 
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thực hiện quyết liệt, kịp thời công tác tiêm vắc xin covid-19 đảm bảo đủ số lượng, 

đúng đối tượng, thường xuyên rà soát, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự 

chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh để 

thực hiện. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên 

địa bàn thành phố.  

Công tác tổ chức bộ máy cán bộ, công tác xây dựng chính quyền được quan 

tâm thực hiện thường xuyên(65); giao chỉ tiêu biên chế hành chính và các đơn vị sự 

nghiệp thuộc thành phố; rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành 

chính theo Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ; giải quyết kịp 

thời các chế độ chính sách cho 514 cán bộ, công chức; tổ chức tinh giản biên chế 

đối với 28 trường hợp viên chức các đơn vị sự nghiệp thành phố và các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục; sắp xếp kiện toàn cán bộ phường, xã. Thực hiện công tác dân vận 

chính quyền năm 2022. Thực hiện quản lý địa giới hành chính trên địa bàn. Tổng 

kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022(66). 

Thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022; khảo sát mức độ hài lòng 

của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của các cơ quan thành phố; tiếp tục triển khai nâng cao các chỉ số cải 

cách hành chính cấp tỉnh (PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT...); phát động 

phong trào thi đua chuyên đề cải cách hành chính;… Tổ chức kiểm tra việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, 

đơn vị thuộc thành phố, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 

của UBND tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, văn thư lưu trữ và thanh 

niên được quan tâm thực hiện thường xuyên theo quy định.  

- Công tác vận động quần chúng: 

Công tác dân vận của Đảng gắn với dân vận chính quyền tiếp tục có những 

chuyển biến tích cực, tinh thần đại đoàn kết dân tộc được khơi dậy và phát huy, 

                                                 
(65) Tổ chức thành công kỳ xét tuyển CC cấp xã 2022 với 06 chức danh CHT QS phường, xã: Bảo An, Mỹ 

Hương, Mỹ Bình, Mỹ Hải, Tấn Tài, Thành Hải. quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 09 viên chức quản lý các 

trường học mới sáp nhập năm 2022. Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND thành phố (TTPTQĐ 02 viên chức, Hội Đông y thành phố 01 viên chức, các đơn vị sự nghiệp giáo dục 

13 viên chức). QĐ điều động, bổ nhiệm 01 tr/hợp về P.PLĐTBXH; Tổ chức đánh giá CTHĐ và bổ nhiệm 44 LĐ, 

QLĐVSNGDTP; tiếp nhận 03CC từ huyện, Tỉnh đoàn về UBND P.Kinh Dinh và P.Nội vụ, VH-TT; thống nhất 

thuyên chuyển công tác đối với Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố. Bầu bổ sung chức danh Trưởng 

Ban Kinh tế - Xã hội; phê chuẩn KQ miễn nhiệm và BC chức vụ CT. HĐND P.Đô Vinh, Mỹ Hương, Bảo An, Đông 

Hải và Phước Mỹ. Biệt phái 06 CC phường, xã về các phòng chuyên môn TP: Thanh tra, LĐ-TBXH, GD-ĐT, TN-

MT; chuyển đổi vị trí 10 công chức (01 CC thành phố, 09 CC cấp xã)… 
(66) Tỉnh tặng Cờ thi đua 07 tập thể, 14 Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen 24TT, 44CN, 02 hộ 

gia đình. Thành phố tặng danh hiệu LĐTT cho 76TT, 1633CN; chiến sĩ thi đua cơ sở cho 58CN; tặng Giấy khen 

166TT, 682CN, 10 hộ gia đình thực hiện nhiệm vụ và PTTĐ chuyên đề. KT ngành GD: Đề nghị TTCP tặng bằng 

khen 02TT, 01CN. 
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góp phần động viên các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, thực hiện tốt 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị; tiếp tục đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động và tập hợp quần chúng theo hướng thiết thực, 

hiệu quả; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng 

lớp nhân dân; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội; góp ý 

xây dựng Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu 

nước; tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”; phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 trong cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo thành công Đại hội Hội Chữ thập 

đỏ thành phố, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đại hội Nông dân thành phố và phường, xã 

nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Hội cựu chiến binh lần thứ; Đại hội Hội Liên hiệp 

Phụ nữ thành phố; Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố; Hội Đông Y, Đoàn 

Thanh niên. 

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ 

Chính trị: 

Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành các kế hoạch và nhiều văn 

bản chỉ đạo triển thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị với tinh thần khẩn trương và đạt hiệu quả(67). Đồng thời 

đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai học tập; chủ động 

xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và kế hoạch hành động của người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện phù hợp với chức trách, 

nhiệm vụ được giao; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tập trung 

chỉ đạo triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng-

chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc”. Kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả.  

                                                 
(67) Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW 

của Ban chấp hành Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn biểu 

hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Kế hoạch 124-KH/TU, ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về Học tập, quán 

triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".  

Kế hoạch 134-KH/TU, ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương; Kế hoạch số 122-KH/TU của Thành ủy; Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 37-QĐ/TW, 

ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương. 
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Nhìn chung, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 

của Bộ Chính trị với tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm, xác định trọng tâm, 

trọng điểm phù hợp với lĩnh vực công tác. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có bản 

lĩnh chính trị vững vàng trước những yếu tố tiêu cực ngoài xã hội, không mơ hồ mất 

cảnh giác, tuyệt đối giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều 

hành của Nhà nước, tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận với chủ trương và định hướng 

phát triển của tỉnh và thành phố. Kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tệ quan 

liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động phát hiện, phòng ngừa âm mưu thúc 

đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; tăng cường đoàn kết nội 

bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên về 

sự quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường đoàn 

kết trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

* Kết quả việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo Nghị quyết Trung 

ương 4 khóa XII: Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XII, các địa phương, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đã kịp thời tiến hành 

rà soát, bổ sung quy chế làm việc, nội quy cơ quan; xác định rõ thẩm quyền, trách 

nhiệm của tập thể, cá nhân, mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, đảm 

bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý 

trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; quy định về kiểm tra, giám 

sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi chức trách nhiệm vụ của người có 

chức, có quyền, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.  

Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo 

xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp khắc phục(68). Các cấp ủy đảng và mỗi cán 

bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, biện pháp, kịp thời sửa chữa, khắc phục hạn chế, 

khuyết điểm. Tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả vụ việc nổi cộm, bức xúc 

trong xã hội về quản lý, sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường, quản lý xây dựng, trật 

tự đô thị… Công tác tổ chức cán bộ từng bước được khắc phục, vai trò gương mẫu 

của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị được nâng lên, thể 

hiện rõ tinh thần trách nhiệm được phân công, nói đi đôi với làm.  

 

 

                                                 
(68) Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về khắc phục sửa chữa khuyết 

điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong năm 2022. Kế hoạch 167-KH/TU, ngày 27/10/2022 về 

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2022 đối với tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ quản lý. Kế hoạch số 168-

KH/TU, ngày 27/10/2022 về Kế hoạch kiểm tra đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trực thuộc năm 2022. 
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IV. Đánh giá chung 

Năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị để đạt được những kết quả tích cực, đó là: Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ năm 2022 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm; đồng 

thời, xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm. Tập trung chỉ đạo 

triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19; tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, có bước phục hồi, 

tăng trưởng và phát triển tích cực, hoạt động kinh doanh nhanh chóng khôi phục và 

duy trì ổn định, đời sống sinh hoạt của Nhân dân thành phố hoạt động trở lại bình 

thường.  

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và mạnh 

mẽ các giải pháp, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022, thành 

phố đã đạt được kết quả quan trọng với nhiều điểm sáng nổi bật: có 15/16 chỉ tiêu 

đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng 

trưởng các ngành tế tăng 11,7% so với cùng kỳ và đạt 100,6% so với chỉ tiêu Nghị 

quyết đề ra. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: công tác phát triển đảng 

viên mới đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; thu ngân sách thành phố và tổng vốn 

đầu tư toàn xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo, huy động các 

nguồn lực phát triển chương trình đô thị; triển khai hiệu quả bước đầu cơ chế chính 

sách tỉnh phân cấp cho thành phố. Công tác quản lý đô thị được chỉ đạo quyết liệt, 

đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ 

công ích,... được triển khai đồng bộ; đầu tư phát triển hạ tầng thành phố ngày càng 

được khang trang, xanh - sạch - đẹp. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường có 

nhiều cố gắng, việc tổ chức thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng được 

tập trung, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai 

thực hiện ở mức độ cao hơn theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu, triển khai ngăn 

chặn và xử lý kịp thời tình trạng tự ý di dời lồng bè nuôi thủy sản trái quy định 

được tập trung có hiệu quả. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được tập 

trung chỉ đạo thực hiện, một số quy hoạch lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự 

phát triển lâu dài của thành phố.  

Chất lượng dạy và học trên địa bàn tiếp tục được nâng cao. Công tác phòng, 

chống và ứng phó với dịch Covid-19 được tập trung quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ 
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công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19; quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực 

phẩm và không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Tổ chức thực hiện nhiều 

chương trình hoạt động tuyên truyền, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể 

thao diễn ra sôi nổi trong các dịp Tết, Lễ lớn trên địa bàn thành phố. Các chính 

sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời chăm lo cho các đối tượng 

đúng theo quy định. Công tác xây dựng bộ máy chính quyền, tư pháp, thanh tra, 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên theo 

quy định; tiếp tục thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế 

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị; tổ chức quán triệt, cụ thể hoá các nhiệm vụ thực hiện các Nghị 

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

Thành phố lần thứ XII kịp thời.  

Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không 

để bị động, bất ngờ hoặc xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn thành phố; công 

tác giao quân đạt chỉ tiêu, chất lượng; tổ chức thành công diễn tập 04 địa phương; 

tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn được xử lý kịp thời, tai nạn giao thông 

giảm trên cả ba tiêu chí. 

Công tác xây dựng Đảng: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng 

lên, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chủ động, thông 

tin tích cực trên Internet, mạng xã hội. Công tác kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, 

bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp được chú trọng, công tác thẩm tra, xác minh, kết 

luận lịch sử chính trị phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên đảm bảo. Phát 

huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của từng đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.  

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm thực hiện thường 

xuyên hơn, có trọng tâm, trọng điểm hơn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, 

siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò của cơ 

quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ 

máy các phòng, ban thành phố và phường, xã. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương 

thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể thành phố theo phương châm “hướng 

về cơ sở”, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên 

và quần chúng nhân dân. 
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* Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2022 của thành phố, vẫn còn 01 chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết đề ra (thu nhập 

bình quân đầu người 97,4 triệu đồng/người/năm, đạt 83,9% kế hoạch); công tác 

quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường chưa đáp 

ứng yêu cầu; hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu (giao thông, thoát nước, chiếu 

sáng,...). 

- Công tác cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu 

cầu; công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp 

còn chưa kịp thời, tồn đọng, nhất là trên lĩnh vực đất đai; việc sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến, tiếp nhận xử lý trực tuyến ở mức độ 3, 4 qua dịch vụ bưu chính 

công ích còn đạt tỷ lệ thấp. 

-  Việc kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số ít cán bộ, công chức, viên 

chức chưa nghiêm. Công tác tham mưu các nhiệm vụ được giao vẫn còn một số 

đơn vị, địa phương thực hiện chưa chủ động và kịp thời.  

- Công tác trùng tu, tôn tạo, sửa chữa các di tích đã được quan tâm nhưng 

chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; chưa phát huy hiệu quả việc gắn kết giữa phát huy 

giá trị các di tích với lĩnh vực du lịch; việc tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích bằng nguồn xã hội hóa còn hạn chế. 

- Công tác quân sự quốc phòng có lúc, có nơi còn hạn chế trong việc tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.  

- Công tác nắm bắt tình hình, dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng trong các 

tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát ở một 

số cấp ủy, tổ chức đảng chưa toàn diện, đảng viên vi phạm kỷ luật vẫn còn. Công 

tác vận động quần chúng có nơi chưa sâu rộng, chưa thu hút được sự tham gia 

đông đảo của đoàn viên, hội viên. Việc thực hiện Quy chế làm việc của một số tổ 

chức cơ sở đảng về cơ chế thông tin, báo cáo, vai trò nêu gương của một số cán bộ, 

đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc.  

* Nguyên nhân của những kết quả đạt được:  

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban ngành tỉnh, cùng với sự  đoàn kết thống nhất của 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, 

các ban ngành thành phố.  
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- Ban Thường vụ Thành ủy chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy; đồng 

thời, nghiên cứu, vận dụng những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật Nhà nước vào tình hình thực tế của thành phố để xây dựng kế hoạch, 

chương trình cụ thể để chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. 

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, quan 

tâm và sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và những hạn 

chế để chỉ đạo, qua đó có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời. Chú trọng công 

tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm từ thực tiễn, kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn 

đề chưa hợp lý. 

* Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:  

- Nguyên nhân khách quan:   

 + Tình hình dịch Covid-19 để lại nhiều hậu quả và giá xăng dầu tăng cao đã 

tác động ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành 

phần kinh tế và đời sống của Nhân dân.   

+ Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác thu hồi đất 

phát sinh nhiều, người dân trong vùng dự án có đất bị thu hồi khiếu nại chính sách 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Việc chậm ban hành kế hoạch sử 

dụng đất, giá đất cũng ảnh hưởng đến tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, thu 

ngân sách từ đất đai. Nhận thức, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân về 

pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường còn hạn chế. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực còn hạn chế; việc nắm bắt, chỉ 

đạo xử lý một số vụ việc có lúc, có việc thiếu chủ động, nhất là trên lĩnh vực đất 

đai, xây dựng. 

+  Công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức cơ 

sở đảng chưa được quan tâm đúng mức; ý thức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành 

chính ở một số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm.  

+ Trình độ năng lực và ý thức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của 

một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công 

tác nắm bắt thông tin và xử lý thông tin có lúc còn chậm, chưa kịp thời, toàn diện. 

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt cơ chế phối kết hợp.  

+ Công tác tham mưu, đề xuất và năng lực dự báo, có lúc chưa thật sự chủ 

động và cố gắng trong thực thi công vụ; việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chủ 

trương, nghị quyết của cấp trên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn mặt 
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hạn chế; xử lý một số vụ việc phát sinh có lúc chưa kịp thời, nhất là lĩnh vực đất 

đai, xây dựng; phối hợp đôi lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ ảnh hưởng nhất định 

đến thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Thành ủy viên, 

- Thường trực HĐND thành phố, 

- UBND thành phố, 

- Mặt trận và các đoàn thể thành phố, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng. 

T/M THÀNH ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Châu Thị Thanh Hà 
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