
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:        /SKHCN -VP 

V/v nâng cao chất lượng tham mưu,  

giải quyết công việc trình UBND tỉnh,  

Chủ tịch UBND tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 2021 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở  

 

Thực hiện công văn số 3200/UBND-TH, ngày 22 tháng 11 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết công việc 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; 

Để nâng cao chất lượng công tác phối hợp, tham mưu cho lãnh đạo Sở trong 
giải quyết các công việc trình UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo có hiệu 
quả, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở thực hiện 
nghiêm một số nội dung sau: 

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hà Nam, 
nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết 
định số 297/QĐ-SKHCN ngày 14/5/2021). 

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm khi tham mưu, đề xuất cho Giám đốc Sở 
trình UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh các nội dung công việc cụ thể, rõ ràng, nêu 
quan điểm tham mưu, đề xuất, khẳng định nội dung trình đã đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật. 

3. Chủ động tích cực phối hợp với các phòng, ban, cơ quan đơn vị, địa 
phương khi giải quyết các công việc có liên quan đến đơn vị mình và phải có quan 
điểm chính kiến rõ ràng khi được các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị tham gia 
ý kiến. 

4. Căn cứ quy định của pháp luật, tính chất, nội dung công việc, hồ sơ trình 
tham mưu cho Giám đốc Sở đề xuất UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh bao gồm: 

- Văn bản của các phòng chuyên môn, các đơn vị, trong nội dung đề xuất, 
kiến nghị phải khẳng định nội dung tham mưu, đề xuất đã đảm bảo đầy đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật; 

- Dự thảo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh (gửi kèm theo Văn bản trình); 

- Báo cáo thẩm định của cơ quan chức năng (nếu có); 

- Ý kiến của các cơ quan liên quan đến nội dung tham mưu; bản tổng hợp ý 
kiến và giải trình về nội dung dự thảo văn bản; 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

 Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong chương trình 
công tác của Sở và của UBND tỉnh đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị 
triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./. 

       Nơi nhận: 
       - Như trên; 

       - Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 Nguyễn Tất Nhiên 
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