
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                        Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1129   /CTr -UBND                Bình Thuận, ngày   19   tháng 4 năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II/2022  

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

   

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2022  

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 theo 

Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022; Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai 

thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIV (nhiệm kỳ 

2020-2025) 1. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia 

Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050; Quy hoạch chung xây dựng Khu công 

nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân, La Gi tỉnh Bình Thuận trình cấp thẩm quyền 

phê duyệt. Tập trung hoàn thành, triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp 

huyện và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Thuận; quy hoạch 

sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Tăng cường quản lý đầu tư công, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ  

triển khai thực hiện, giải ngân tốt kế hoạch đầu tư công. Chú ý tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trong đó, trọng 

tâm các lĩnh vực chính là giao thông, thủy lợi, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và 

chỉnh trang đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình trọng 

tâm, trọng điểm bức xúc của tỉnh. Giải quyết kịp thời các nội dung, vướng mắc 

của doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự 

án; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp 

thuận đầu tư; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai nhưng không có lý 

do chính đáng.   

3. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy 

mạnh khai thác nguồn thu có dư địa lớn từ hoạt động kinh doanh; khai thác tài 

nguyên khoáng sản; dịch vụ du lịch; công nghiệp môi trường; năng lượng tái 

tạo; nguồn thu từ quỹ đất thực hiện các dự án khu dân cư; dự án các khu du 

lịch;... Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kịp thời đôn đốc và xử lý 

thu các khoản nợ đọng tiền thuế vào ngân sách nhà nước; các cơ chế, chính sách 

và các giải pháp tiền tệ, tín dụng hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực 

                                           
1 Gồm: (1) Phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao; (2) Phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; (3 ) Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025; (4) Phát triển công nghiệp 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  (5) Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 



2 

 

hiện có hiệu quả Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ liên quan các giải pháp 

miễn, giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-

19. Quản lý chặt chẽ và sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu 

quả, đúng quy định.                                                                                                                                                                                                                  

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động kinh doanh du 

lịch, dịch vụ du lịch, đặc biệt là đón khách du lịch quốc tế. Tạo điều kiện, khuyến 

khích các doanh nghiệp du lịch sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm 

phục vụ du khách, linh hoạt, an toàn, thích ứng trong điều kiện mới. Làm tốt 

công tác tuyên truyền, quảng bá, liên kết phát triển du lịch; thực hiện chương 

trình giảm giá kích cầu du lịch. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, chỉ 

đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về tổ chức thị trường, lưu thông hàng hóa, 

mở rộng thị trường xuất khẩu; hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thủy sản, nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với thanh long; tăng cường công tác kiểm tra thị 

trường, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng.  

 5. Chỉ đạo tổ chức sản xuất tốt vụ Hè Thu, theo dõi triển khai có hiệu quả 

các biện pháp để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân; thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và 

phòng chống cháy rừng, chống lấn chiếm đất rừng. Tổ chức triển khai kế hoạch 

sản xuất vụ cá Nam, gắn với tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định; theo dõi việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá; 

thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ. Thưc̣ hiêṇ tốt 

kế hoac̣h xây dựng nông thôn mới năm 2022. 

6. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị. 

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung thực hiện công tác xác định giá 

đất cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm gây ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép. Hoàn thành công 

tác lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Bình Thuận 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

7. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội, giải 

quyết việc làm: 

- Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, giảm thiểu tỷ 

lệ học sinh bỏ học trong học kỳ II năm học 2021-2022. Triển khai công tác bồi 

dưỡng, phụ đạo, ôn tập cho học sinh lớp 12 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ 

thi tốt nghiệp năm học 2021-2022; tổ chức tốt kì thi tuyển sinh vào lớp 10 các 

trường THPT công lập. Tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 

trẻ 5 tuổi; duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở mức độ 1. 



3 

 

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19 (2022 - 2023) tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của 

Chính phủ. Thường xuyên bám sát diễn biến, đánh giá và dự báo tình hình dịch; 

sẵn sàng các kịch bản phòng, chống dịch cho mọi tình huống, không để bị động, 

bất ngờ. Khẩn trương hoàn thành việc tiêm vắc-xin mũi thứ 3 cho người từ 18 

tuổi trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng an toàn cho trẻ em từ 5 

tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo theo Kế hoạch số 999/KH-UBND ngày 07/4/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung quản lý chặt chẽ tình hình an toàn vệ sinh 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. 

Thúc đẩy thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân theo 

kế hoạch đề ra.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa nghệ thuật, thể 

thao phục vụ chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý II/2022 và các nhiệm vụ 

chính trị của địa phương; chú trọng công tác đưa văn hóa về cơ sở. Triển khai 

các công việc chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. Tiếp tục 

triển khai các công tác liên quan đến Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận 

lần thứ IX năm 2022. 

- Tập trung giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động. Thực hiện đầy 

đủ các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, người nghèo và hoạt 

động cứu trợ xã hội; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

chính sách an sinh xã hội, không để sót đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ.    

8. Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số 

hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); 

nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Triển khai thực hiện tốt các kế 

hoạch về chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công 

vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lañg 

phí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9. Tập trung triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa 

phương. Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để 

bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; 

duy trì nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết 

liệt các biện pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh 

công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 

tiêu chí. 
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II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ (Phụ lục kèm theo) 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện Chương 

trình công tác quý II/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo nội dung và thời 

gian quy định, đặc biệt là các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2022 và trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chỉ đạo 

tại Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022. Đối với những báo cáo, đề án, 

chính sách đã điều chỉnh lùi thời gian cần khẩn trương, quyết liệt triển khai, bảo 

đảm mục tiêu, yêu cầu, chất lượng, tiến độ theo đúng thời gian đã điều chỉnh. 

Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm các sở, ngành và địa phương chuẩn bị nội dung 

chưa đảm bảo, không đúng thời gian quy định. 

Giao Sở Nội vụ theo dõi, tham mưu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của người đừng đầu đơn vị trong năm 2022. 

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành 

triển khai thực hiện nghiêm Chương trình công tác quý II/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh./.  

Nơi nhận:                                                                     CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;                                                        
- Các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan HCSN thuôc̣ Trung ương trên điạ bàn tin̉h;                                  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                        

- Chánh, các Phó Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các phòng: Tổng hợp, Kinh tế, KGVXNV,  

                      ĐTQHXD, NCKSTTHC, TTTT;                                     Lê Tuấn Phong 

- Lưu: VT, TH Hùng                                                                                                                       



ỦY B AN NHÂN DÂN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  

PHỤ LỤC 

Chương trình công tác quý II/2022 của UBND tỉnh 

(Ban hành kèm theo Chương trình số    1129   /CTr-UBND ngày  19   tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành  

tham mưu 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Dự kiến trình 
Phòng theo 

dõi Tỉnh ủy 
HĐND 

tỉnh 

1  
Nghe báo cáo chuyên đề về thu hút đầu tư, vận hành các nhà 

máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
4/2022 2 4/2022 

 
Kinh tế 

2  

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 

28/11/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tình hình thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số chủ trương 

phát triển tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
4/2022 3 20/4/2022 

 

Tổng hợp 

3  

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng; 1,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kiến nghị một số 

chủ trương, định hướng tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Bình 

Thuận phát triển mạnh về kinh tế biển, năng lượng, du lịch 

trong thời gian tới 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
4/2022 4 20/4/2022 

 

Tổng hợp 

                                           
2 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh tháng 3/2022. 
3 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh tháng 02/2022. Điều chỉnh, bổ sung 

theo Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 
4 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh tháng 02/2022. Điều chỉnh, bổ sung 

theo Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành  

tham mưu 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Dự kiến trình 
Phòng theo 

dõi Tỉnh ủy 
HĐND 

tỉnh 

4  
Phương án quy hoạch phân khu và tạo quỹ đất đấu giá 02 bên 

đường ĐT.706B, ĐT.719B, đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
4/2022 5 20/4/2022  ĐTQHXD 

5  
Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế là bác sĩ 

của tỉnh 
Sở Nội vụ 4/2022 6 20/4/2022 

Giữa 

năm 
KGVXNV 

6  
Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
4/2022  

Giữa 

năm 
KGVXNV 

7  

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn 

tỉnh. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

4/2022  
Giữa 

năm 
Tổng hợp 

8  

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước trong hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh. 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

4/2022  
Giữa 

năm 
Tổng hợp 

9  

Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức thi 

(xét) tuyển công chức (bao gồm công chức cấp xã), viên chức; 

thi (xét) nâng ngạch công chức; thi (xét) thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức. 

Sở Nội vụ 4/2022  
Giữa 

năm 
Tổng hợp 

10  
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
4/2022  

Giữa 

năm 
Tổng hợp 

11  
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định phương án cải tạo phục hôi môi trường và phương án cải 

tạo môi trường phục hồi môi trường bổ sung đối với các dự án 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
4/2022  

Giữa 

năm 
Tổng hợp 

                                           
5 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh tháng 4/2022, trình Tỉnh ủy 

tháng 5/2022. Điều chỉnh, bổ sung theo Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 
6 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Nội vụ trình UBND tỉnh tháng 3/2022, trình Tỉnh ủy tháng 5/2022. Điều 

chỉnh, bổ sung theo Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 



  3  

 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành  

tham mưu 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Dự kiến trình 
Phòng theo 

dõi Tỉnh ủy 
HĐND 

tỉnh 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Thay thế 

Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngay 30/3/2018 của HĐND 

tỉnh). 

12  

Nghị quyết Quy định mức thu, chế đô ̣thu, nôp̣, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đề án thăm dò, báo cáo khai thác, sử dụng 

nước dưới đất; báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; 

báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; hồ 

sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận (thay thế Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND và 

Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND 

tỉnh) 7 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường  
4/2022  

Giữa 

năm 
Tổng hợp 

13  
Chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai 

nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh  

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

4/2022  
Giữa 

năm 
KGVXNV 

14  Phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030 Sở Nội vụ 4/2022  
Giữa 

năm 
KGVXNV 

15  

Quy định chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non 

độc lập, trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc 

loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
4/2022  

Giữa 

năm 
KGVXNV 

16  
Quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và 

thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh 

Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du 

lịch 

4/2022  
Giữa 

năm 
KGVXNV 

                                           
7 Theo Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh giao UBND tỉnh trình Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án thăm 

dò, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất; báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; báo cáo xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh (Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh). 



  4  

 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành  

tham mưu 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Dự kiến trình 
Phòng theo 

dõi Tỉnh ủy 
HĐND 

tỉnh 

17  

Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim 

yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực 

không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

4/2022  
Giữa 

năm 
Kinh tế 

18  
Quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát 

hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

4/2022  
Giữa 

năm 
Kinh tế 

19  
Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và giao khoáng bảo 

vệ rùng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2030 

Ban Dân tộc 4/2022  
Giữa 

năm 
Kinh tế 

20  
Phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn dự 

phòng xổ số kiến thiết năm 2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
4/2022  

Giữa 

năm 
ĐTQHXD 

21  

Bãi bỏ Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 02/12/2019 

của HĐND tỉnh về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp 

tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 

2020 

Sở Tư pháp 4/2022  
Giữa 

năm 
Tổng hợp 

22  Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
4/2022 8   Kinh tế 

23  

Quy định về chính sách ưu đãi nhà, đất đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 

dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh 

(Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 

26/5/2015 và Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 

03/3/2017 của UBND tỉnh) 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
4/2022   KGVXNV 

                                           
8 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Tài nguyên và Môi trình trình UBND tỉnh tháng 3/2022. 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành  

tham mưu 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Dự kiến trình 
Phòng theo 

dõi Tỉnh ủy 
HĐND 

tỉnh 

24  

Bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 

27/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
4/2022 9   ĐTQHXD 

25  
Phương án khung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại 

chỗ trên địa bàn tỉnh (chợ đầu mối từ ngân sách và ngoài ngân 

sách) 

Sở Công 

Thương 
5/2022 10  

 

Kinh tế 

26  

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 

23 tháng 3 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 

XIII) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/TW ngày 

05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế 

quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xa ̃hội trong bối cảnh nước 

ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

Sở Công 

Thương 
5/2022   KGVXNV 

27  

Nghe báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 

07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, 

SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Sở Nội vụ 5/2022 20/6/202211  NCKSTTHC 

                                           
9 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/AQĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Tài nguyên và Môi trình trình UBND tỉnh tháng 3/2022. 
10 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Công Thương trình UBND tỉnh tháng 3/2022 
11 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022) giao Sở Nội vụ trình UBND tỉnh tháng 5/2022,  trình Tỉnh ủy tháng 7/2022. Điều chỉnh, bổ sung theo Công 

văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành  

tham mưu 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Dự kiến trình 
Phòng theo 

dõi Tỉnh ủy 
HĐND 

tỉnh 

28  
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 

tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
5/2022 6/2022 12  Tổng hợp 

29  

Quyết định quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết 

toán theo niên độ) do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên 

địa bàn tỉnh 

Sở Tài chính 6/2022   ĐTQHXD 

30  

Quyết định ban hành quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét 

duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết 

toán theo niên độ) do UBND cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài chính 6/2022   ĐTQHXD 

31  
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tài chính Bình Thuận (thay thế Quyết định số 

44/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh) 

Sở Tài chính 6/2022   NCKSTTHC 

32  
Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa 

mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
6/2022  Cuối năm KGVXNV 

33  
Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh 
Sở Tư pháp 6/2022   NCKSTTHC 

34  
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 cấp huyện 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
6/2022   Kinh tế 

                                           
12 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh UBND tỉnh tháng 5/2022, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

quý II/2022. Điều chỉnh, bổ sung theo Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành  

tham mưu 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Dự kiến trình 
Phòng theo 

dõi Tỉnh ủy 
HĐND 

tỉnh 

35  
Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
10/6/2022 13 20/6/2022  Tổng hợp 

36  
Phương án bố trí, quy hoạch Quảng trường tỉnh và Bảo tàng 

tỉnh 
Sở Xây dựng 6/2022 20/7/202214  ĐTQHXD 

37  
Nghe báo cáo chuyên đề về rà soát các quy hoạch “treo” kéo 

dài nhiều năm, gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến cuộc sống 

của người dân 

Sở Xây dựng 6/2022 20/7/202215  ĐTQHXD 

38  
Nghe báo cáo chuyên đề về quy hoạch, quản lý nghĩa trang; thu 

hút đầu tư các dự án lò hỏa táng, công viên sinh thái trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
7/2022  20/8/202216  

ĐTQHXD 

KGVXNV 

39  

Phương án quy hoạch, quản lý, sử dụng: (i) Khu vực Đồi Cát 

Bay, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết: (ii) Khu vực Bàu 

Trắng; (iii) Đồi cát bay thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình 

(giáp tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú) 

Sở Xây dựng 05/9/2022 20/9/202217  KGVXNV 

40  
Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng 
Sở Nội vụ 8/2022 20/9/202218  KGVXNV 

                                           
13 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh tháng 5/2022, trình Tỉnh ủy tháng 7/2022. Điều chỉnh, bổ 

sung theo Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 
14 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Xây dựng trình UBND tỉnh tháng 6/2022, trình Tỉnh ủy tháng 8/2022. Điều chỉnh, bổ sung theo 

Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 
15 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Xây dựng trình UBND tỉnh tháng 6/2022, trình Tỉnh ủy tháng 8/2022. Điều chỉnh, bổ sung theo 

Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 
16 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh tháng 7/2022, trình Tỉnh ủy tháng 9/2022 Điều chỉnh, bổ 

sung theo Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 
17 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh tháng 7/2022, trình Tỉnh ủy tháng 9/2022. Điều chỉnh, bổ 

sung theo Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 
18 Theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh (Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022) giao Sở Nội vụ trình UBND tỉnh tháng 8/2022, trình Tỉnh ủy tháng 10/2022. Điều chỉnh, bổ sung theo 

Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành  

tham mưu 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Dự kiến trình 
Phòng theo 

dõi Tỉnh ủy 
HĐND 

tỉnh 

cao nước ngoài làm việc tại tỉnh Bình Thuận (gộp chung chính 

sách đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài (Đề án 100) và thu hút 

nguồn nhân lực từ nước ngoài) 

41  
Chính sách khuyến khích phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và 

sử dụng có hiệu quả nhân tài 
Sở Nội vụ 10/2022 

20/11/2022 
19 

 KGVXNV 

 

* Các nội dung STT 36-42: Cập nhật thời gian thực hiện theo yêu cầu của Tỉnh ủy tại Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022. 

                                           
19 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đang UBND tỉnh trình Tỉnh ủy tháng 12/2022. Điều chỉnh, bổ sung theo Công văn số 403-CV/TU ngày 18/3/2022 của 

Tỉnh ủy. 
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