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THÔNG BÁO
Kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh
tại buổi giao ban ngày 20/02/2019
Ngày 20/02/2019, đồng chí Nguyễn Minh Đạo, Chánh Văn phòng
UBND tỉnh chủ trì buổi giao ban của Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự có các
đồng chí lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các phòng, Phó Trưởng Ban Tiếp công
dân và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Tại cuộc họp, đồng chí Chánh Văn
phòng UBND tỉnh phổ biến, quán triệt một số nội dung công việc; Trưởng các
phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng báo cáo tình hình công tác thời gian qua; ý
kiến tham gia của các đồng chí Phó Chánh Văn phòng, Chủ trì cuộc họp kết
luận:
1. Việc phân công công chức đi phục vụ các cuộc họp đồng hương tại
các tỉnh, thành phố năm 2019 chỉ đảm bảo số lượng cần thiết, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ được giao. Do vậy các đồng chí được phân công làm trưởng đoàn của
Văn phòng UBND tỉnh cần bám sát Kế hoạch đã ban hành, họp quán triệt, phân
công nhiệm vụ cụ thể cho công chức trong Đoàn để phục vụ lãnh đạo tỉnh họp
đồng hương tại các tỉnh, thành phố chu đáo.
2. Năm 2019, tỉnh ta sẽ diễn ra nhiều sự kiện như: 30 năm Ngày tái lập
tỉnh (7/1989-7/2019), gắn với việc tổ chức sự kiện xúc tiến, đầu tư với quy mô
lớn…do vậy, Phòng Khoa giáo - Văn xã cần chủ động xây dựng kế hoạch và
phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời triển khai thực hiện.
3. Các phòng chuyên môn cần chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ
ngay từ đầu năm:
- Bám sát chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh năm 2019 đã
ban hành, tiếp tục tham mưu triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu
năm theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 656/UBNDTH ngày 14/02/2019 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
- Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đề
xuất điều chỉnh, bổ sung chuẩn bị kịp thời các nội dung, tài liệu trình Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phục vụ kỳ họp 13 Hội đồng nhân dân tỉnh
đúng thời gian quy định (dự kiến trong tháng 4/2019).
- Khi xử lý văn bản do các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất Chủ tịch
UBND và UBND tỉnh mà chưa đảm bảo chất lượng, chưa rõ chức trách nhiệm
vụ của cơ quan tham mưu thì cần có văn bản nêu rõ lý do và gửi trả lại cơ quan,
đơn vị đã tham mưu, đề xuất, nhằm hạn chế tình trạng đẩy nhiệm vụ của sở,

ngành lên lãnh đạo UBND tỉnh. Khi tổ chức các cuộc họp của UBND tỉnh đối
với các dự án, đề án cần phải làm tốt công tác chuẩn bị như yêu cầu Nhà đầu
tư phải có bản đồ, sơ đồ liên hệ vùng dự án; đối với các sở, ngành khi trình bày,
báo cáo UBND tỉnh các nội dung cần chuẩn bị kỹ về bản vẽ, sơ đồ, đồ thị để
diễn giải bằng hình thức trình chiếu slide.
4. Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Phòng Công nghiệp - Xây dựng
tiếp tục phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh việc tham mưu cho UBND tỉnh
báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh hạn mức đất ở và việc
lựa chọn Nhà đầu tư đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị đảm bảo đúng
tiến độ thời gian; phối hợp với Thanh tra tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội
dung phục vụ lãnh đạo tỉnh đối thoại với dân trong thời gian đến.
5. Phòng Tổng hợp rà soát các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, đến
ngày 20 hàng tháng có văn bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các
Sở ngành, huyện, thành phố tại cuộc họp giao định kỳ hàng tháng của UBND
tỉnh.
6. Thống nhất việc Công đoàn tổ chức Đoàn thăm quan các tỉnh phía
Nam nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3./.

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- VPUB: BTV Đảng ủy, CVP, các PCVP,
Trưởng: các phòng, ban, đơn vị trực thuộc,
Công đoàn, Đoàn TN, CCB, CBTH;
- Lưu: VT, HC-TC(02b).
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