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 đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 
 

 
 

Ngày 19/10/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình chủ trì 

cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đại hội). Tham dự có 

lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Báo Ninh Thuận, Đài Phát 

thanh và Truyền hình, Công an tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh (CDC), Công ty Điện lực, Công ty Cổ phần nước Ninh Thuận và UBND 

các huyện, thành phố; 

Sau khi nghe các ngành chức năng liên quan và địa phương báo cáo tình 

hình triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 04-KH/TBVP ngày 

09/10/2020 của Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết luận và chỉ đạo các nội dung sau: 

1. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đảm bảo đúng mục tiêu: an toàn, thuận lợi, 

thông suốt và đúng quy định; đảm bảo trang trọng, chu đáo, chuyên nghiệp, thể 

hiện văn hóa, văn minh. Đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị liên quan và địa 

phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công và đúng theo kế 

hoạch của Tiểu ban phục vụ; UBND tỉnh hoan nghênh và ghi nhận tinh thần trách 

nhiệm, tích cực và chủ động phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan và địa 

phương trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 04-

KH/TBVP ngày 09/10/2020 của Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIV. 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố 

tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm được phân công; chủ động rà soát lại các 

nội dung, công việc phân công đảm nhận để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên, nội dung, công việc nào chưa đảm bảo thì khẩn trương, chủ động bổ 

sung các giải pháp để triển khai thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát, đảm bảo công tác phục vụ thông suốt, chu đáo, hiệu quả; kịp thời ứng phó 

với những tình huống phát sinh và có khả năng phát sinh (giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, cung cấp diện, nước, bưu chính, viễn thông…). 
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3. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình, các ngành chức năng 

liên quan và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục tăng cường thời 

lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền, có phương thức tuyên truyền đa dạng, phong 

phú và đúng quy định. 

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Rà soát lại công tác trang trí, tuyên truyền trực quan sinh động, tổ chức 

tuyên truyền đậm nét; chủ động phối hợp với các ngành chức năng liên quan và 

địa phương để phân cấp, thống nhất các trục đường, địa điểm trang trí; lưu ý: ranh 

giới giữa các địa phương phải thống nhất, đồng bộ, tương đồng với nhau trong 

công tác tuyên tuyền trực quan, đảm bảo trang trí rực rỡ, ấn thượng; theo dõi, kiểm 

tra, kiểm soát công tác phối hợp tuyên truyền, trang trí trực quan sinh động với các 

địa phương. 

- Về triển lãm từ Đại hội đến Đại hội, trưng bày sản phẩm đặt thù địa 

phương: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm báo cáo Thường trực 

tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo về nội dung, chương trình, thành phần tham dự…; làm 

đầu mối, phối hợp với các ngành chức năng liên quan để tổ chức trưng bày triển 

lãm của các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Chú ý đảm bảo công tác phục vụ âm thanh, ánh sáng thông suốt, hiệu quả 

trong suốt các ngày diễm ra Đại hội tại Hội trường; phối hợp với Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh để kết nối âm thanh trình chiếu các phóng sự, không để sơ 

suất xảy ra ảnh hưởng đến công tác phục vụ Đại hội.  

- Chịu trách nhiệm chọn cây xanh trang trí trên khu vực sân khấu Đoàn chủ 

tịch và chuẩn bị lẵng hoa; lên makét trang trí, tuyên truyền tại Hội trường; báo cáo 

xin ý kiến thống nhất của Trưởng Tiểu ban phục vụ trước khi trình Thường trực 

tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo; đồng thời chịu trách nhiệm trang trí trong khuôn viên 

UBND tỉnh nơi diễn ra Đại hội. 

5. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:  

- Khẩn trương hoàn thành phóng sự để minh họa cho báo cáo chính trị, chủ 

động tiếp nhận bài tham luận của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy để hoàn thành hình ảnh 

minh hoạt cho các bài tham luận tại Đại hội; báo cáo, xin ý kiến Thường trực tỉnh 

ủy xem xét, duyệt, thông qua.  

- Chuẩn bị các điều kiện để truyền hình trực tiếp lễ Khai mạc, Bế mạc Đại 

hội; đảm bảo thông suốt, hiệu quả, hình ảnh đẹp. Phối hợp với Tổ phục vụ của 

Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh để thống nhất vị trí đặt các thiết bị, 

máy quay tại hội trường; đảm bảo hài hòa và thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp 

tại Hội trường. 

6. Giao Sở Y tế khẩn trương triển khai công tác đảm bảo sức khỏe cho đại 

biểu, xử lý thông suốt, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

nhưng cũng đảm bảo hài hòa, thuận lợi cho các đại biểu tham dự Đại hội; chủ 

động xử lý những tình huống phát sinh về vấn đề sức khỏe của đại biểu; quan tâm, 

kiểm soát chặc chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nơi mà đại biểu ăn ở, lưu trú, 

không lơ là chủ quan.  
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7. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:  

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kịch 

bản công tác tổ chức cho lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; chịu trách nhiệm báo 

cáo, xin ý kiến Thường trực tỉnh về chương trình, nội dung, thành phần tham dự lễ 

viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời thực 

hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn; đồng thời khẩn trương triển khai thu gom, quản lý các đối tượng lang 

thang cơ nhỡ, ăn xin vào các cơ sở bảo trợ xã hội. 

8. Giao các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại các khâu công 

việc được giao để đảm bảo cung ứng điện, nước, bưu chính, viễn thông…được 

thông suốt, hiệu quả, không để sự cố xảy ra. 

9. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan 

và địa pương tiếp tục rà soát các công việc, nội dung để xử lý, giải quyết đơn thư 

khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh; khẩn trương phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo các nội dung kiến nghị, đề 

xuất phát sinh và xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn 

đọng, kéo dài và các khiếu nại mới phát sinh để ổn định tình hình an ninh trật tự 

tại địa phương không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến công tác Đại hội. 

Phối hợp với Sở Y tế đảm bảo sức khỏe cho người dân khi có tình huống dân 

khiếu kiện đông người đến Ban tiếp công dân và nơi diễn ra Đại hội. 

10. Giao Sở Nội vụ theo dõi Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập 

thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025 của các cơ quan, đơn vị và địa phương; tổng hợp, báo cáo kết 

quả, tham mưu UBND tỉnh khen thưởng sau đợt phát động theo quy định.   

11. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục theo dõi diễn biến, hoạt 

động của các trang mạng (Zalo, Facebook…), phối hợp với Công an tỉnh để kịp 

thời xử lý những nội dung tin, bài xấu làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ Đại 

hội; đồng thời tham gia quản lý báo chí theo quy định. 

12. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan 

và địa phương tiếp tục rà soát, chủ động có giải pháp xử lý, ngăn ngừa những tình 

huống phát sinh về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

13. Giao UBND các huyện, thành phố  

- Đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động về Đại hội để người 

dân, cán bộ, công chức cùng hướng về Đại hội và chúc mừng Đại hội; phát động 

phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đến các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn để hưởng ứng lập thành tích chúc mừng Đại hội;  

- Khẩn trương kiểm tra, tổ chức trang trí đảm bảo trực quan, sinh động, tăng 

cường công tác vệ sinh môi trường đảm bảo mỹ quan đô thị, chuẩn bị nội dung 

trưng bày triển lãm.  
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- Chủ động rà soát lại các vụ việc khiếu nại tố cáo còn tồn động trên địa bàn 

mà phát sinh tính phức tạp thì chủ động xử lý và có báo cáo kịp thời; chỉ đạo các 

phòng, ban liên quan, các xã, phường, thị trấn phối hợp các Đảng ủy xã, hội đoàn 

thể quần chúng tiếp tục nắm chắc diễn biến những vụ việc nổi cộm, phức tạp, dự 

báo những vấn đề phát sinh của địa phương; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy 

Đảng để chỉ đạo xử lý, có biện pháp vận động, ngăn chặn kịp thời từ cơ sở, đảm 

bảo tình hình an ninh, trật tự; được giữ vững ổn định trước, trong và sau Đại hội. 

- Lưu ý các địa phương vừa tham gia Đại hội nhưng cũng phải đảm bảo tổ 

chức hoạt động, xử lý công việc của địa phương không làm ảnh hưởng đến người 

dân và doanh nghiệp. 

14. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai công tác treo cờ 

nhân Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Thông 

báo số 81/TB-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động triển 

khai các công việc được giao, nếu có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền kịp 

thời báo cáo các cơ quan thẩm quyền để xử lý, giải quyết, chỉ đạo kịp thời. 

  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo kết luận của 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình đến các cơ quan, đơn vị và địa 

phương liên quan biết, thực hiện./. 

 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- CT,  PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình; 

- Như thành phần mời họp; 

- VPUB: LĐ, Ban TCDNC; KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. PD  

   

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

   
 

 

Lê Huyền 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Ninh Thuận, ngày 29 tháng 7 năm 2020 
 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 
 

                  Kính gửi:  Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (xin ý kiến) 

                                    Đồng chí Hoàng Thị Mai Nhung – Phó Chánh Văn phòng 
 

Vấn đề trình:  

Đăng VBĐH  □      Không đăng VBĐH   □  
 

Tóm tắt nội dung, ý kiến các cơ quan liên quan và đề xuất của 

chuyên viên sau khi thẩm tra: 

Ý kiến lãnh đạo Văn phòng 

 

        Kính trình đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Văn Bình thông qua Thông báo kết luận tại cuộc họp báo 

cáo tiến độ công tác chuẩn bị của Tiểu ban phục vụ Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 

2025.  

           Kính trình đồng chí Hoàng Thị Mai Nhung – Phó 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Thông báo 

(sau khi đồng chí PCT thông qua) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chuyên viên 

 

 
 

Đào Thị Như Ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phê duyệt của Lãnh đạo UBND tỉnh 
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