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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban  

Thường trực UBND tỉnh ngày 18/04/2022 
 

Ngày 18/04/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh tổ 
chức họp giao ban; đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng 
Quốc Khánh, Nguyễn Trọng Hài, Giàng Thị Dung; lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh; các đồng chí Chuyên viên Khối tham mưu tổng hợp; Trưởng, Phó các 
phòng, ban Khối hành chính (Phòng Kiểm soát TTHC, Quản trị Tài vụ, Tổ chức 

Hành chính, Ban Biên tập - Cổng thông tin Điện tử).  

Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo và các ý kiến phát biểu, 

đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo một 
số nội dung như sau: 

1. Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh phải sắp xếp thứ tự ưu 

tiên giải quyết các nhiệm vụ khoa học, hợp lý, hạn chế để tồn việc; nghiên cứu 
kỹ lưỡng các quy định của pháp luật, để đảm bảo việc tham mưu đúng quy định. 

Đối với các nhiệm vụ còn chậm (26 việc theo dõi trên phần mềm (Biểu số 01 
kèm theo) và các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại cuộc họp trước tại mà 

hiện nay đang thực hiện), chuyên viên liên quan đôn đốc các sở, ngành, địa 
phương khẩn trương thực hiện; trường hợp có cơ quan, đơn vị, địa phương còn 
tiếp tục chậm muộn mà không có báo cáo theo quy định, chuyên viên tham mưu 

Văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh đối với cơ quan đơn vị, địa phương đó, đồng thời 
gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, xem xét thi đua cuối năm theo quy định. 

2. Một số nhiệm vụ thực hiện Tuần 17 và thời gian tiếp theo: 

- Đối với thực hiện 22 phân cấp, đổi mới năm 2022: Rà soát, thống nhất, có 
văn bản chỉ đạo triển khai đối với 16 nội dung đã đảm bảo, rà soát lại 02 nội dung 

chưa rõ ràng và đề xuất 06 nội dung khác thay thế 06 nội dung chưa đảm bảo theo 
yêu cầu. 

- Thời gian vừa qua, một số sở ngành tham mưu, trình UBND tỉnh nhiều 

nội dung chưa đảm bảo theo các quy định hiện hành; tham mưu có dấu hiệu đùn 
đẩy, né tránh trách nhiệm, không để xuất cụ thể, không khẳng định chính kiến, 

quan điểm của cơ quan trình; hồ sơ gửi Văn phòng UBND tỉnh chưa đủ thành 
phần, chưa đảm bảo theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Giao 

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Văn bản của UBND chấn chỉnh, nhắc nhở đối 
với các cơ quan đơn vị liên quan. 

- Chuyên viên tập trung rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các 
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nhiệm vụ còn chậm nêu tại Mục 1 Văn bản này, các nhiệm vụ sắp đến hạn theo 
Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh và các Văn bản cá biệt của 

UBND tỉnh, tổng hơp báo cáo Thường trực UBND tỉnh theo quy định. Trong đó 
tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giao 
ban ngày 18/04/2022, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, 

địa phương và các cá nhân có liên quan biết, tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:           
- TT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT,Các CV,TH3. 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

Phan Quốc Nghĩa 
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