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THÔNG BÁO NỘI BỘ 
Phân công thực hiện nhiệm vụ liên quan tại các Kế hoạch của UBND tỉnh 

 
 

1. Phòng Kinh tế tổng hợp  
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm 

Tin học - Công báo, các phòng, ban liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch của 
Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 
04/5/2018 của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ tại tiết a, Điểm 
1.3; tiết a, Điểm 2.3, Khoản 1, Mục II và các nội dung liên quan đến phối hợp 
cung cấp thông tin tại Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND 
tỉnh. Hoàn thành trước ngày 15/7/2018. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu thực hiện 
nhiệm vụ tại Khoản 11, Mục II Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 14/6/2018 của 
UBND tỉnh, trừ tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Chủ tịch 
UBND tỉnh.  

Đồng chí Dương Văn Chiều - Phó Chánh Văn phòng chỉ đạo. 

2. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính 

Chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu triển khai thực 
hiện nhiệm vụ cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nhiệm vụ liên quan 
của Văn phòng tại Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 13/02/2018 của UBND 
tỉnh. 

Đồng chí Phạm Hùng Trường - Phó Chánh Văn phòng chỉ đạo. 

3. Phòng Tổng hợp  

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu thực hiện nhiệm 
vụ của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Đồng chí Phùng Quang Hội - Chánh Văn phòng chỉ đạo. 

Yêu cầu Lãnh Văn phòng, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và các 
viên chủ động thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, chủ động phối hợp trong 
công việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM; 
- Lưu: VT, TH (NVH). 
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