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Số:         /UBND-VP
V/v tiếp tục chấn chỉnh, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công 

tác tham mưu
 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hà, ngày      tháng 11  năm 2022

  Kính gửi: 
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 
UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công 
văn số 484/UBND-VP về việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, việc tham mưu, tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND 
các xã, thị trấn đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong quá trình tham mưu và thực hiện nhiệm vụ vẫn còn tồn tại, hạn 
chế, cụ thể như: 

1. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện giao chưa kịp thời, 
đúng tiến độ; có đơn vị, địa phương còn để các đồng chí lãnh đạo UBND huyện 
đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần.

2. Việc tham mưu của một số cơ quan chưa đúng thẩm quyền theo chức 
năng, nhiệm vụ của mình; chưa đúng quy định của nhà nước và hướng dẫn của 
cơ quan ngành dọc cấp trên; nhất là tham mưu cơ chế, chính sách không đảm 
bảo quy trình, không có căn cứ pháp lý để áp dụng các định mức kinh tế, kỹ 
thuật.

3. Tham mưu, trình ký văn bản còn nhầm lẫn giữa thẩm quyền của UBND 
huyện và Chủ tịch UBND huyện.

4. Một số văn bản tham mưu, trình ký còn chưa chuẩn về thể thức, diễn 
đạt lủng củng, cẩu thả.

5. Công tác báo cáo chưa kịp thời, nội dung không đúng trọng tâm, trọng 
điểm nhiệm vụ mà lãnh đạo UBND huyện đã giao.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện một 
số nội dung sau:
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1. Nghiên cứu, nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về các nội dung do 
cơ quan, đơn vị tham mưu.

2. Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các văn bản giao việc của UBND 
huyện, đảm bảo chất lượng, tiến độ; công tác thông tin, báo cáo phải kịp thời, 
đúng quy định.

3. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 
- 2026; tiếp tục thực hiện Công văn số 484/UBND-VP ngày 08/8/2022 của Ủy 
ban nhân dân huyện về việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tích cực theo dõi, kiểm soát thể 
thức, nội dung văn bản. Nếu phát hiện dự thảo văn bản trình ký chưa đúng quy 
định về: căn cứ pháp lý, nội dung, quy trình tham mưu … có thể chủ động thảo 
luận, thống nhất với các cơ quan, đơn vị trước khi trình lãnh đạo UBND huyện. 
Thường xuyên nắm bắt, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, 
đơn vị, địa phương (có thống kê chi tiết hàng tháng), báo cáo kịp thời lãnh đạo 
UBND huyện.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Việt Anh


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-11-23T08:23:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Vũ Việt Anh<vuvietanh.nnptnt@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-23T09:02:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà<ubnd.thanhha@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-23T09:02:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà<ubnd.thanhha@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-23T09:02:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà<ubnd.thanhha@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




