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CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/CT-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2012

CHỈ THỊ
Về việc nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo
và tham mưu giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước
trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam
Thời gian qua, công tác thông tin, báo cáo, tham mưu giải quyết công việc của
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố ñã góp
phần nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của UBND tỉnh, ñặc biệt trong việc thực hiện các
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy
nhiên, chất lượng thông tin, báo cáo, tham mưu giải quyết công việc tại một số cơ
quan, ñơn vị chưa ñược quan tâm chỉ ñạo ñúng mức và còn nhiều hạn chế như: Chỉ
ñạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao còn chậm, chưa chủ ñộng xử lý
công việc theo thẩm quyền; vẫn còn tình trạng chờ văn bản giao việc hoặc ñôn ñốc
mới triển khai thực hiện; báo cáo chậm, chưa ñầy ñủ nội dung, thiếu cơ sở, căn cứ,
thiếu tính tổng hợp, phân tích, ñánh giá, chưa có quan ñiểm rõ ràng về những nội
dung tham mưu, ñề xuất, vai trò trách nhiệm của người ñứng ñầu chưa cao… ñặc biệt
công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ và chưa hiệu quả, do ñó
ñể ảnh hưởng ñến chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh trong giải quyết công việc.
ðể ñảm bảo chất lượng thông tin, báo cáo và công tác tham mưu phục vụ sự
chỉ ñạo, ñiều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở,
ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần làm tốt một số nhiệm
vụ sau:
1. Trực tiếp chỉ ñạo công tác biên tập, tham mưu và ký các văn bản, báo cáo
trình UBND tỉnh các Chương trình, ðề án, các văn bản liên quan ñến chủ trương, cơ
chế chính sách, những vấn ñề bức xúc, nhạy cảm,...và những văn bản UBND tỉnh
giao ñích danh.
2. Các văn bản của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham
mưu, ñề xuất trình UBND tỉnh thì Giám ñốc Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyên,
thành phố ký các văn bản sau:
- Văn bản trình các dự thảo ðề án, dự án, báo cáo…ñược giao soạn thảo ñể
UBND tỉnh trình HðND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh,
Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương;
- Các văn bản ñề xuất về chủ trương, cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch, tổ chức bộ máy, nhân sự, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội thuộc
thẩm quyền quyết ñịnh, phê duyệt, ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

