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Số:           /UBND-KTTH               Ninh Thuận, ngày     tháng      năm 2022 

V/v chủ động tham mưu  

triển khai thực hiện nhiệm vụ 

quý II/2022 

 

 
 

 

                                              

Kính gửi: 

 

 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

Thực hiện Công văn số 2405-CV/TU ngày 18 tháng 4 năm 2022; ý kiến chỉ 

đạo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số      -CV/BCSĐ 

ngày     tháng     năm 2022 về chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ 

quý II/2022,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 

1. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao tại các văn bản: Công văn số 250/UBND-KTTH ngày 18/01/2022 và Công 

văn số 1279/UBND-KTTH ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh tăng cường trách 

nhiệm, chủ động tham mưu UBND tỉnh trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem 

xét, trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung theo chương trình 

đề ra trong quý II/2022 đảm bảo chất lượng, quy trình và thời gian yêu cầu.  

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu các nội dung 

theo chỉ đạo tại Công văn số 250/UBND-KTTH ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh 

đảm bảo chất lượng, quy trình và thời gian yêu cầu. Khuyến khích các cơ quan chủ 

trì soạn thảo phối hợp các ngành, địa phương liên quan chủ động tham mưu, trình 

sớm các bước theo thời gian quy định; trên tinh thần nội dung đạt chất lượng, đảm 

bảo hồ sơ, thủ tục đúng quy trình quy định và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tham mưu 

trước thời hạn được giao. Đồng thời, rà soát sớm tham mưu các nhiệm vụ được 

Thường trực Tỉnh ủy giao, UBND tỉnh chỉ đạo báo cáo, tham mưu, đề xuất.  

Trong quá trình tham mưu, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, phải 

kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo./. 

(Gửi kèm Công văn số 2405-CV/TU ngày 18/4/2022 của Thường trực Tỉnh 

ủy) 
   

Nơi nhận: 
CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng tỉnh ủy; 

- VPUB: LĐ, Khối chuyên viên; 

- Lưu: VT.  

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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