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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Giám đốc 

 

 

Ngày 12/9/2022, Giám đốc Sở Nguyễn Đình Điệp chủ trì cuộc họp Ban Giám 

đốc Sở về rà soát các nhiệm vụ công tác chuyên môn tháng 8, triển khai nhiệm vụ 

công tác tháng 9 năm 2022. 

Tại cuộc họp đánh giá công tác chuyên môn tháng 8, những tồn tại, khó khăn, 

vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ từ đầu năm. Để thực hiện hoàn thành các 

nhiệm vụ công tác tháng 9,  Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Các phòng, đơn vị tiếp tục chủ động bám sát nhiệm vụ kế hoạch được giao 

trong năm; tham mưu xử lý, giải quyết các nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

2. Các Phó Giám đốc theo lĩnh vực được phân công phụ trách cần sát sao, đôn 

đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn theo kế hoạch. 

3. Các phòng, đơn vị cần tăng cường công tác tham mưu xử lý công việc theo 

chức năng, nhiệm vụ; chấn chỉnh về cách thức, nội dung tham mưu, giải quyết một số 

lĩnh vực công tác chuyên môn của Sở. Trong đó, cần chú trọng công tác tham mưu về 

hoạt động quản lý KH&CN; thực hiện các dự án chuyên ngành. 

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc 

tháng 9 năm 2022.  

Yêu cầu Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị căn cứ nội dung thông báo để thực 

hiện. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

 - Ban GĐ Sở; 

 - Các phòng, đơn vị; 

 - Phòng CNCN đăng tải trên Website; 

 - Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Tuấn 

 


		2022-09-13T15:21:50+0700


		2022-09-13T15:21:43+0700


		2022-09-13T15:22:09+0700


		2022-09-13T15:23:56+0700




