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Kính gửi: Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh 
 

 

Để nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tránh 

sót việc, trùng việc, chậm việc, UBND tỉnh yêu cầu: 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy 

chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ban hành kèm 

theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh. Căn cứ 

chức năng nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành mình và các quy 

định của pháp luật khi được ban hành, cần chủ động, có trách nhiệm tham mưu cho 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định, 

không chờ chỉ đạo của cấp trên; nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện cần 

chủ động phối hợp với các ngành có liên quan để xử lý; nếu vượt thẩm quyền thì 

chủ động báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách để xem xét, xử lý./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Lưu: VP1, VP2, VP8. 
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