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Phân công thực hiện hiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2018 
của Văn phòng UBND tỉnh 

 

 
1. Công tác tham mưu tổng hợp  

a) Phòng Tổng hợp 

- Đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Báo cáo của UBND về tình 
hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018; 
Chủ động xây dựng chương trình công tác tuần, tháng của lãnh đạo UBND tỉnh; 
hoàn thiện các báo cáo giao ban Thường trực Tỉnh ủy, giao ban Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với các phòng, ban thuộc Văn phòng chuẩn bị chu 
đáo các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh, họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh. Tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND 
cấp huyện, thành phố năm 2018. 

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các điều kiền tiếp 
đón, làm việc với Lãnh đạo Trung ương. 

- Đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Chương trình hành động 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW 
ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới 
đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn rà soát, đề xuất sửa đổi quy 
trình xử lý văn bản, báo cáo LĐ Văn phòng trước ngày 15/4/2018. 

b) Phòng Nội chính  

- Đôn đốc Sở Nội vụ trình: 

+ Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề 
án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc các huyện Tràng Định và Lộc 
Bình. 

+ Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện việc tổ chức thi thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên 
hạng II theo thẩm quyền. 

+ Trình dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá Nghị định số 30/2012/NĐ-CP 
ngày 12/4/2012 của Chính phủ. 

+ Trình dự thảo Đề án điều chỉnh tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021. 
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+ Triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh. 

+ Họp nghe Sở Nội vụ báo cáo về công tác quản lý các Hội quần chúng 
trên địa bàn tỉnh vào ngày 13/4/2018.  

+ Làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh vào ngày 11/4/2018.  

c) Phòng Kinh tế chuyên ngành 

- Đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình: 

+ Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự 
nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện 5 dự án trong ngày 
3/4/2018 theo ý kiến thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh để trình Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề vào ngày 05/4/2018 như sau:  

+ Dự án đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn và trồng cây dược liệu dưới tán rừng 
tại huyện Văn Lãng và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.   

+ Dự án mở rộng kho ngoại quan đa năng Đạt Phát tại Khu Kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

+ Dự án Bến xe hàng, kho bãi, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng 
hóa xuất nhập khẩu tập trung Đạt Phát tại Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
Lạng Sơn. 

+ Dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ 
đá Quán Hàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng. 

+ Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.   

+ Đề án xe du lịch tự lái qua biên giới. 

- Đôn đốc Sở Xây dựng trình dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU, ngày 29/5/2013 của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020. 

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công công trình Nhà nghỉ - Nhà khách 
A1 và xây dựng khuôn viên trụ sở HĐND và UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ, 
công năng sử dụng theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. Sớm triển khai công tác 
đấu thầu các gói còn lại của dự án. 

- Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, họp các cuộc sau: 

+ Khảo sát thực địa tuyến đường vành đai phía Tây khu KTCK Đồng Đăng 
– Lạng Sơn vào ngày 10/4/2018.  

+ Hội nghị tổng kết chương trình 135 vào ngày 13/4/2018.  

+ Kiểm tra dự án Bệnh viện y dược học cổ truyền và Dự án bệnh viện đa 
khoa 700 giường vào ngày 18/4/2018.  

+ Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2017 vào ngày 20/4/2018. 
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+ Họp Ban Chỉ đạo cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vào ngày 25/4/2018.  

+ Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Đề Thám, huyện Tràng 
Định vào ngày 18/4/2018.  

+ Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Vân Mộng, huyện Văn 
Quan vào ngày 25/4/2018.  

d) Phòng  Kinh tế tổng hợp  

- Đôn đốc Sở Tài chính trình: 

+ Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức 
thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu lệ phí trước bạ 
lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh. 

+ Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định mức kinh phí hỗ trợ thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. 

+ Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh.  

+ Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy 
định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018 - 2019 trên địa 
bàn tỉnh.  

+ Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức 
thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định 
phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường bổ sung trên địa bàn tỉnh.  

- Đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện các nội dung đã được giao nhiệm 
vụ giải quyết kiến nghị, đề nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp 
mặt doanh nghiệp xuân Mậu Tuất. 

- Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, họp các cuộc sau: 

+ Kiểm tra công tác quản lý nhà nước khu vực cửa khẩu Nà Nưa vào ngày 
03/4/2018. 

+ Kiểm tra, làm việc với Cục Hải quan về công tác điều hành, quản lý thu ngân 
sách 2018 vào ngày 05/4/2018. 

+ Họp sơ kết quý I/2018 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vào ngày 06/4/2018 

+ Kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 tại cửa 
khẩu Chi Ma vào ngày 09/4/2018. 

+ Họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh Quý I, triển khai nhiệm vụ các Quý 
còn lại năm 2018 vào ngày 10/4/2018. 

+ Họp Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Quý I 
vào ngày 11/4/2018. 

+ Họp Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh Quý I vào ngày 
13/4/2018. 
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+ Họp xem xét tình hình hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển, Quỹ Bảo 
lãnh tín dụng, Chính sách chính quyền đảm bảo vào ngày 17/4/2018.  

e) Phòng Khoa giáo - Văn xã 

Hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển Khu di tích Chi 
Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;  
Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” 
của Thủ tướng Chính phủ; Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di 
tích lịch sử cho 4 xã An toàn khu và Vùng An toàn khu huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn đến năm 2025.  

- Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, họp các cuộc sau: 

+ Làm việc với Ban Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh vào ngày 
03/4/2018.  

+ Họp xem xét tiến độ xây dựng đề án Hội nghị truyền hình trực tuyến đến 
cấp xã và triển khai các nội dung của Khung chính quyền điện tử vào ngày 
05/4/2018.  

+ Làm với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc 
thực hiện chính sách pháp luật đối với công tác Đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn vào ngày 12/4/2018.  

+ Họp nghe báo cáo và đề xuất các hoạt động hợp tác truyền thông vào 
ngày 12/4/2018.  

+ Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư, nâng cấp Đài truyền thanh cấp 
xã; thực hiện dự án truyền thông giảm nghèo và hoạt động của hệ thống thông tin đối 
ngoại khu vực biên giới, cửa khẩu vào ngày 25/4/2018.  

f) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính 

- Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức 
kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn năm 2018 theo Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 13/02/2018 của 
UBND tỉnh. 

- Hoàn thành biên tập cuốn sách nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Tham mưu xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách 
thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. 

g) Ban Tiếp công dân:  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư. 

- Tham mưu triển khai phần mền cập nhật, theo dõi, xử lý đơn thư. 

h) Trung tâm Tin học – Công báo 

- Tập trung hoàn thành việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh (đào tạo 
chuyển giao, chuyển đổi dữ liệu...), thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả 
hoạt động Công thông tin điện tử của tỉnh.  



 5

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng hoàn thiện Hệ thống kết nối 
liên thông văn bản trong tỉnh, kết nối với trục liên thông quốc gia, đáp ứng các 
yêu cầu kết xuất thông tin của Văn phòng Chính phủ. 

- Phối hợp các phòng chuyên môn, tổng hợp ý kiến chỉnh sửa hoàn thiện 
phần mềm Quản lý nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

- Đôn đốc đơn vị tư vấn sớm khắc phục lỗi, hoàn thiện, tham mưu triển 
khai chương trình văn phòng điện tử eGov.  

i) Phòng Hành chính – Quản trị 

- Dự thảo Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong 60 ngày (từ 01/4 đến 
hết 31/5/2018) để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời 
kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Thực hiện xong trước ngày 
5/4/2018 

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng Ban chuyên môn Xây dựng bộ tiêu chí 
đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động để thực hiện đánh giá 
phân loại theo từng tháng. Thực hiện xong trước ngày 15/4/2018. 

- Rà soát, tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung về quy trình, quy định về lưu 
trữ hồ sơ, tài liệu của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (kể cả tài liệu mật). 

2. Công tác hậu cần, phục vụ và công tác khác 

- Đảm bảo tốt các điều kiện vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ của UBND tỉnh, của Lãnh đạo UBND tỉnh. Quan tâm trang thiết bị đảm 
bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tiếp 
tục thực hiện tốt công tác lễ tân, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh.  

- Thực hiện tốt công tác văn thư - lưu trữ, quản lý văn bản mật đúng quy 
định. 

- Các phòng, đơn vị phối hợp thực hiện tốt việc cập nhật nhiệm vụ Lãnh 
đạo UBND tỉnh và UBND tỉnh giao trên phần mềm quản lý nhiệm vụ, thực hiện 
tốt việc dịch vụ tin nhắn phục vụ công tác mời họp khẩn, thông báo nhanh. Phối 
hợp với các sở, ngành chức năng triển khai một số dịch vụ công trên Cổng thông 
tin điện tử tỉnh. 

Chánh Văn phòng yêu cầu các đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách 
các Phòng ban chuyên môn đôn đốc, kiểm tra. Các đồng chí Trưởng các Phòng 
chuyên môn phân công công việc cụ thể cho chuyên viên, kiểm tra tiến độ thực 
hiện. Các đồng chí chuyên viên được phân công nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng CM, đơn vị; 
- Lưu: VT, HCQT.             

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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