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THÔNG BÁO 
Nội dung họp giao ban cơ quan thường kỳ ngày 31/10/2022 

 

Ngày 31/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp giao ban Lãnh đạo Sở 

và Lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan, Văn phòng Sở thông báo kết luận 

cuộc họp của Giám đốc Sở như sau: 

1. Việc tổ chức họp giao ban của cơ quan: 

- Hàng tuần vào sáng thứ 2, sau khi dự Lễ chào cờ xong lúc 7h45 họp giao ban 

Lãnh đạo Sở, cần thiết thêm Lãnh đạo phòng chuyên môn có liên quan để trao đổi nhanh 

các công việc cần phải thực hiện trong tuần, các công việc có vướng mắc cần xin ý kiến 

để xử lý; riêng sáng thứ 2 của tuần giữa tháng thành phần gồm Lãnh đạo Sở và Lãnh 

đạo tất cả các phòng chuyên môn. 

- Hàng tháng vào sáng thứ 2 ngày đầu tháng, sau khi dự Lễ chào cờ xong họp giao 

ban toàn cơ quan lúc 8h00 để quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước; chỉ đạo các công việc chuyên môn cần tập trung thực hiện; thông tin chung  hoạt 

động của cơ quan: Chương trình công tác và các đề án lớn, kinh phí hoạt động, tổ chức 

và nhân sự, đào tạo bồi dưỡng…theo Qui chế thực hiện dân chủ cơ sở. 

- Hàng tháng vào chiều thứ 6 ngày cuối tháng lúc 14h họp Đảng ủy, Công Đoàn 

để quán triệt các chủ trương chính sách, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, 

cho ý kiến các vấn đề lớn về tổ chức nhân sự, giải quyết các tâm tư nguyên vọng của 

công chức và người lao động thuộc Sở. 

Giao Văn phòng Sở bố trí Lịch công tác hàng tuần của Sở theo nội dung nêu trên 

để thực hiện. 

2. Việc thực hiện công việc chuyên môn: 

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng: Giao phòng Tổng hợp chủ trì 

phối hợp các phòng có liên quan chuẩn bị nội dung phối hợp tổ chức Hội nghị của 

Chính phủ tại Tỉnh vào cuối tháng 11, chuẩn bị việc ra báo cáo với Hội đồng thẩm 

định Qui hoạch của Tỉnh. 

- Cử người tham gia các Đoàn thanh tra kiểm tra của Thanh tra Tỉnh và các 

sở ngành: Giao Thanh tra Sở cử người tham gia tất cả các Đoàn thanh tra kiểm tra 

của Thanh tra Tỉnh và các sở ngành khi có đề nghị; trường hợp các Đoàn thanh tra, 

kiểm tra những vụ việc phức tạp, nhạy cảm mới tham mưu cử chuyên viên có chuyên 

môn sâu của các phòng chuyên môn để tham gia. 

- Danh mục dự án kêu gọi đầu tư: Giao phòng Đầu tư tổ chức làm việc lại với 

các đơn vị được giao chủ trì cũng như các đơn vị có liên quan để xác định cụ thể 

dnah mục, bảo đảm tính khả thi của dự án. 
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- Dự án chậm triển khai: Giao phòng Đầu tư thống kê tất cả dự án đã hết hạn 

sử dụng đất để theo dõi chung việc chậm triển khai của các dự án. 

3. Công tác cải cách hành chính: 

- Các phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo bằng văn bản của 

UBND Tỉnh đúng thời gian qui định, thường xuyên rà soát trên phần mềm chỉ đạo 

điều hành của UBND Tỉnh để cập nhật thông tin, kết thúc công việc được giao đã 

hoàn thành. 

- Phòng Đầu tư phát triển, phòng Đăng ký Kinh doanh thực hiện xử lý hồ sơ 

trong lĩnh vực đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đúng thời hạn; đúng quy trình nội 

bộ, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở tại Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh 

về công bố danh mục cắt giảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính. 

- Công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở và công chức của Sở biệt phái 

làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cần nghiêm túc thực hiện hiệu quả 

nhiệm vụ được giao, hướng dẫn và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến việc 

giải quyết thủ tục hành chính theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp và người dân; 

hạn chế để người dân và tổ chức phản ánh về thái độ và hiệu quả xử lý công việc.  

- Văn phòng Sở tiếp tục phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công 

Tỉnh phát phiếu khảo sát của cá nhân, tổ chức; quán triệt công chức của Sở làm việc 

tại Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục 

hành chính ở các phòng chuyên môn luôn nâng cao tình thần trách nhiệm, thái độ 

phục vụ tổ chức và công dân; không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, phiền hà, đi lại 

nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức và công dân. Khi tổng hợp 

các phiếu khảo mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính 

công của Sở, nếu có phản ánh phải kịp thời tham mưu chấn chỉnh để không ảnh 

hướng đến công tác cải cách hành chính của Sở. 

Nơi nhận:                                                                              TL.GIÁM ĐỐC    
- Giám đốc, các PGĐ Sở;                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu VPS, VT.        

       

 

     Nguyễn Quang Minh 
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