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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

        - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

        - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 454/UBND-VP7 ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 16/8/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 1245-CV/TU ngày 26/9/2022 của Thành uỷ 

Tam Điệp về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 14-KL/TW của Bộ 

Chính trị và Kế hoạch 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung, nhiệm vụ sau đây: 

1. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt Kết luận số 

14-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 16/8/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của đội 

ngũ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong 

thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi 

ích chung. 

2. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức có tư duy sáng tạo, cách làm 

đột phá, tháo gỡ giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, 

tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng 

không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực. Cần tập trung 

vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội 

như: huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực phát triển thúc 

đẩy đầu tư; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ hành chính, rút ngắn các 

thủ tục đầu tư; quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng; nâng 

cao hiệu lực, hiểu quả quản lý nhà nước. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức khi đề xuất ý tưởng  đổi  mới, sáng  tạo 

phải báo cáo, xin ý kiến người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi công tác (theo mẫu 

kèm theo); khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý mới thực hiện hoặc thực hiện 

thí điểm. Trong quá trình thực hiện, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát 

công việc, phát huy tính năng động, sáng tạo, kịp thời báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 



4. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xem xét, đánh 

giá, quyết định cho việc thực hiện hoặc thực hiện thí điểm đối với các đề xuất đổi 

mới, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo không trái với Hiến pháp 

và Điều lệ Đảng. Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận báo cáo, lãnh đạo 

cơ quan, đơn vị phải xem xét trả lời cán bộ, công chức, viên chức đề xuất ý tưởng 

đổi mới, sáng tạo; trường hợp quá thời hạn trên phải nêu rõ lý do. 

5. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện 

các đề xuất đổi mới, sáng tạo. Tạo điều kiện thuận lợi cán bộ, công chức, viên 

chức trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ động phát hiện những vấn đề nảy 

sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều 

chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm và kịp thời uốn 

nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm. 

Khi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện mà kết quả không đạt hoặc chỉ 

đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cơ quan, đơn 

vị phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công 

tâm để xem xét, đề xuất xử lý phù hợp. 

6. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; tuyên truyền, nhân 

rộng mô hình, giải pháp thí điểm, đổi mới, sáng tạo có hiệu quả, đề nghị biểu 

dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân điển hình./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 
               BTM 

 

                                                          

TM  ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ T CH 

 

 
 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-11-22T15:47:41+0700


		2022-11-22T15:49:56+0700


		2022-11-22T16:08:59+0700


		2022-11-22T16:08:14+0700


		2022-11-22T16:08:14+0700




