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V/v yêu cầu thực hiện công tác tham
mưu và công việc được giao
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Kính gửi: Các phòng, ban, Chi cục, Trung tâm trực thuộc.
Trong thời gian qua, một số phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc Sở
còn nhiều thiếu sót, thậm chí đùn đẩy trong việc tham mưu, đề xuất, giải quyết
các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của mình và công việc được lãnh đạo
Sở giao.
Để nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý
Nhà nước, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu trưởng các phòng,
ban, Chi cục trưởng các chi cục, Giám đốc các trung tâm trực thuộc Sở thực hiện
nghiêm nội dung sau:
1. Chủ động xử lý và chịu trách nhiệm đối với công việc thuộc thẩm
quyền theo đúng quy định của Pháp luật. Trường hợp khó khăn, vướng mắc về
chuyên môn thì có thể trao đổi nghiệp vụ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh
hoặc các cơ quan cấp trên thuộc ngành dọc.
2. Chủ động nghiên cứu, tham mưu Sở đề xuất UBND tỉnh tổ chức thực
hiện các công việc do cơ quan cấp trên triển khai; khi đề xuất cần nghiên cứu kỹ
các căn cứ pháp lý, điều kiện thực tế làm cơ sở và nội dung đề xuất phải rõ ràng,
cụ thể, nêu rõ chính kiến của cơ quan đơn vị mình; khắc phục tình trạng chờ Sở
có văn bản giao việc mới nghiên cứu đề xuất, đề xuất chậm trễ, không có đầu tư
nghiên cứu, thậm chí đề xuất trái quy định của pháp luật và làm cho xong. Văn
bản tham mưu trình lãnh đạo Sở ký đề xuất UBND tỉnh, phải do lãnh đạo phòng,
ban, chi cục, trung tâm ký tắt và kèm theo đầy đủ hồ sơ.
3. Các công việc do lãnh đạo Sở giao chủ trì, liên quan đến nhiều lĩnh vực
phải chủ động phối hợp với phòng ban, chi cục, trung tâm, cơ quan, đơn vị có
liên quan tham mưu văn bản của Sở trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Văn

bản tham mưu phải do lãnh đạo phòng, ban, chi cục, trung tâm ký tắt và kèm
theo đầy đủ hồ sơ.
4. Các văn bản do chi cục, trung tâm, các ban quản lý dự án chủ trì hoặc
thuộc chức năng nhiệm vụ thì chi cục, trung tâm, ban đó có trách nhiệm nhân
bản và phát hành theo nơi nhận (Riêng các phòng thuộc Sở thì phối hợp với Văn
phòng nhân bản và phát hành).
Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, Chi cục trưởng
các chi cục, Giám đốc các trung tâm triển khai thực hiện và phải chịu trách
nhiệm trước Giám đốc Sở nếu còn để xảy ra các tình trạng trên trong công tác
quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.
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