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THÔNG BÁO  
Về việc phân công nhiệm vụ chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh 

 
Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của 
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 
26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh 
Lạng Sơn và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-VP ngày 27/10/2017 của Chánh Văn 
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, của các 
phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn;  

Văn phòng UBND tỉnh phân công nhiệm vụ đối với Chuyên viên các 
Phòng khối chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể sau: 

I. PHÒNG TỔNG HỢP  

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Trưởng Phòng 

- Chịu trách nhiệm chung về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 
Theo dõi, phân công điều phối công việc, kiểm tra, đôn đốc, kiểm duyệt nội 
dung văn bản của phòng trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng. Làm đầu mối 
liên hệ với các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, với lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến các 
hoạt động chung của phòng.  

- Theo dõi, tham mưu về lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch, báo cáo phát 
triển kinh tế - xã hội hằng quý, 6 tháng, 1 năm, 5 năm, 10 năm. 
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 - Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh theo Thông báo số 
157/TB-VP ngày 14/12/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phân công 
nhiệm vụ Thư ký đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh duy trì mối quan hệ công tác với 
Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu I, Văn phòng Tỉnh 
uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh, sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. 

- Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
UBND các huyện, thành phố, các hội, hiệp hội nghề nghiệp, hội đồng, ban chỉ 
đạo thuộc lĩnh vực được phân công.  

- Thực hiện hoặc phân công phó trưởng phòng, chuyên viên trong 
phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng phân công. 

2. Đồng chí Đinh Trọng Kiên, Phó Trưởng Phòng 

- Tham mưu xây dựng và quản lý chương trình công tác tháng, năm của 
UBND tỉnh, chương trình công tác năm của Văn phòng UBND tỉnh.  

- Làm đầu mối, phối hợp với các phòng, ban thực hiện các công việc 
liên quan đến phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hằng tháng (dự thảo Thông 
báo thẩm tra, báo cáo thẩm tra, giấy mời họp, phục vụ họp, biên bản họp, 
thông báo kết luận phiên họp); họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh hằng tuần; tổng hợp chỉ đạo điều hành trọng tâm của UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh hằng tuần.  

- Làm đầu mối tham mưu chuẩn bị các nội dung, công việc phục vụ kỳ 
họp HĐND tỉnh. Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các 
phòng, ban trình lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

3. Đồng chí Phan Vũ Hoàng Tùng, Chuyên viên  

- Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Thống kê; giải quyết ý kiến, 
kiến nghị của cử tri; nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của tỉnh, của các sở, ban, 
ngành.  

- Làm đầu mối, phối hợp với các phòng, ban thực hiện các công việc 
liên quan đến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (dự thảo giấy mới, 
nhận và gửi tài liệu, phục vụ cuộc họp); dự thảo báo cáo giao ban Thường 
trực Tỉnh ủy hằng tuần.  

- Cập nhật tiến độ, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ 
giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ. 

- Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Cục Thống kê tỉnh và 
các ban chỉ đạo, hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công.  
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, Chuyên viên 

- Chủ trì hoàn thiện báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã 
hội hằng tháng; soạn thảo báo cáo tuần của Văn phòng về tình hình kinh tế - 
xã hội, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.  

- Tham mưu xây dựng lịch công tác tuần, tháng của lãnh đạo UBND 
tỉnh. Cập nhật danh sách các cuộc họp, hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh 
đạo Văn phòng UBND tỉnh dự. 

- Rà soát, dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh giao hằng tuần, hằng tháng. Tham mưu, giúp việc Tổ Công 
tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, 
chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Làm đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị rà soát tiến độ thực hiện 
nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

II. PHÒNG KINH TẾ TỔNG HỢP  

1. Đồng chí Lê Khả Thanh, Trưởng Phòng  

- Chịu trách nhiệm chung về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 
Theo dõi, phân công điều phối công việc, kiểm tra, đôn đốc, kiểm duyệt nội 
dung văn bản của phòng trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng . 

Trực tiếp theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Kinh tế cửa khẩu; công 
tác quản lý giá, đấu giá; công tác quản lý, sử dụng tài sản công (trừ đất đai, tài 
nguyên khoáng sản, kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia lợi ích công 
cộng, trụ sở các cơ quan đơn vị); công tác xúc tiến đầu tư; các chương trình 
mục tiêu liên quan; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý các 
chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công. Công tác xây dựng các 
văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công. 

Theo dõi các sở, ngành, đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Tài chính (lĩnh vực quản lý giá, sử dụng tài sản 
công), Sở Kế hoạch và Đầu tư (lĩnh vực xúc tiến đầu tư). 

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng phân công. 

2. Đồng chí Lộc Tiến Huy, Phó Trưởng Phòng 

- Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Công tác thu ngân sách nhà 
nước, phí và lệ phí; xây dựng dự toán NSNN; quyết toán ngân sách hàng năm; 
quản lý, giám sát chi ngân sách nhà nước; quỹ dự trữ tài chính của địa 
phương; các quỹ khác có nguồn gốc ngân sách và ngoài ngân sách; thực hiện 
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách; kiểm toán 
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ngân sách nhà nước; phối hợp thực hiện phân bổ, điều hoà các nguồn vốn đầu 
tư công, vốn sự nghiệp của Trung ương, của tỉnh. Công tác quy hoạch, quản 
lý quy hoạch, quản lý các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công.  

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được 
phân công. 

- Theo dõi Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, 
UBND các huyện, thành phố (đối với các lĩnh vực được phân công).  

- Xử lý các công việc chung của phòng khi Trưởng phòng đi vắng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

3. Đồng chí Vy Tiến Dũng, Phó Trưởng Phòng  

- Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Ngân hàng, doanh nghiệp, kinh 
tế tập thể; quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh 
nghiệp; quỹ đầu tư phát triển tỉnh, quy hỗ trợ phát triển hợp tác xã; chính sách 
chính quyền đảm bảo cho doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, 
chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị 
sự nghiệp công lập; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý các 
chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được 
phân công. 

- Theo dõi các Sở, ngành, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư (lĩnh vực 
doanh nghiệp, kinh tế tập thể), Sở Tài chính (lĩnh vực sắp xếp doanh nghiệp), 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và 
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn; Ngân hàng Nhà nước Chi 
nhánh tỉnh Lạng Sơn, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn; Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh (liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp); hội đồng, ban 
chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo Thông báo 
số 27/TB-VP ngày 31/5/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về phân công nhiệm 
vụ công tác của Thư ký Chủ tịch, các Thư ký Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

4. Đồng chí Lâm Văn Chiến, Chuyên viên 

- Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Thương mại, xuất nhập khẩu, 
công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 
công tác xúc tiến thương mại, công tác hội nhập quốc tế về kinh tế; công tác 
xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực được phụ trách; công tác quy 
hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực 
được phân công. 

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được 
phân công.  



                                                                                                                                    

 5

  - Theo dõi các Sở, ngành, đơn vị: Sở Công Thương, Cục Hải quan, Cục 
Quản lý Thị trường và các cơ quan có thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh (chống 
buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại), ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được 
phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

III. PHÒNG KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH  

1. Đồng chí Vũ Quang Khánh, Chuyên viên phụ trách Phòng  

- Chịu trách nhiệm chung về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 
Theo dõi, phân công điều phối công việc, kiểm tra, đôn đốc, kiểm duyệt nội 
dung văn bản của phòng trước khi trình lãnh đạo Văn phòng . 

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách về các lĩnh vực:  

+ Tham mưu công tác quản lý nguồn vốn đầu tư công; công tác tổng 
hợp, đề xuất danh mục dự án; báo cáo tình hình, đôn đốc thực hiện kế hoạch 
đầu tư công hàng năm của tỉnh; tham mưu, theo dõi thực hiện các dự án đầu 
tư xây dựng cơ bản được thực hiện từ nguồn viện trợ tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài (NGO). 

+ Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư các dự án có cấu phần 
xây dựng thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa – xã hội khác (trừ giáo dục và đào tạo), 
các dự án có cấu phần xây dựng đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà 
nước thuộc lĩnh vực y tế, thương mại, dịch vụ; công tác đánh giá tác động môi 
trường, giải phóng mặt bằng đối với các chương trình, đề án, dự án được giao 
phụ trách.  

+ Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công.   

+ Tham mưu, giúp việc chung cho Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm, 
Ban Chỉ đạo dự án đầu tư ngoài ngân sách và các Hội đồng, Ban Chỉ đạo 
thuộc lĩnh vực được phân công. 

+ Theo dõi, tổng hợp báo cáo giao ban (tuần hoặc tháng) các dự án - 
công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Theo dõi các sở, ngành, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

- Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo Thông báo 
số 18/TB-VP ngày 25/02/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phân công 
nhiệm vụ Thư ký đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh 
đạo Văn phòng phân công.  

2. Đồng chí Vi Anh Tuấn, Chuyên viên 

- Công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải; công tác quy hoạch, 
quản lý quy hoạch thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; quản lý đầu tư, đánh giá 
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tác động môi trường, giải phóng mặt bằng đối với các chương trình, đề án, dự 
án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng về giao 
thông vận tải; quỹ bảo trì đường bộ. 

- Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; quản lý nhà nước về 
hoạt động vận tải. 

- Công tác quy hoạch, quản lý đầu tư đối với các chương trình, đề án, 
dự án thuộc lĩnh vực được phân công, trong đó bao gồm cả các dự án có cấu 
phần xây dựng đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải.  

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo giao ban (tuần hoặc tháng) các dự án - 
công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công.   

- Theo dõi các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Ban An toàn 
giao thông tỉnh; tham mưu, giúp việc cho các Hội đồng, Ban chỉ đạo thuộc 
lĩnh vực được phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

3. Đồng chí Nông Ngọc Trường, Chuyên viên 

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai; theo dõi chung về công tác bảo 
vệ môi trường; xây dựng và thực hiện chính sách chung về bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: biến đổi khí hậu, 
khí tượng thuỷ văn, quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên 
khoáng sản (bao gồm cả công nghệ khai thác).  

- Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư ngoài ngân 
sách đối với các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng 
sản và môi trường. 

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo giao ban (tuần hoặc tháng) các dự án - 
công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công.   

Theo dõi các Sở Tài nguyên và Môi trường; tham mưu, giúp việc cho 
các Hội đồng, Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

4. Đồng chí Hoàng Văn Trung, Chuyên viên 

Theo dõi, phụ trách về các lĩnh vực:  

- Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; quản lý chung về 
hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, quản 
lý nhà ở và công sở (bao gồm cả việc duy tu, sửa chữa), công tác phát triển đô 
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thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị (trừ hạ tầng giao thông). 

- Công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, điện lực, quản lý các khu, 
cụm công nghiệp.  

- Công tác quản lý đầu tư đối với các công trình, dự án có cấu phần xây 
dựng thuộc lĩnh vực giáo dục và các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực 
được phân công, trong đó bao gồm cả các dự án có cấu phần xây dựng đầu tư 
từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục, công nghiệp, 
phát triển đô thị.  

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo giao ban (tuần hoặc tháng) các dự án - 
công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công.   

Theo dõi các sở, ngành, đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Công Thương (lĩnh 
vực công nghiệp); tham mưu, giúp việc cho các Hội đồng, Ban chỉ đạo thuộc 
lĩnh vực được phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

5. Đồng chí Phùng Văn Điệp, Chuyên viên 

- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông 
thôn, lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng; theo dõi về Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới, hợp phần về phát triển sản xuất thuộc Chương trình 
MTQG giảm nghèo bền vững; công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm 
kiếm cứu nạn; chương trình, dự án về di dân, phòng chống thiên tai.  

- Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, 
di dân tái định cư; công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và công tác quản 
lý, bảo trì công trình trên. 

- Quản lý đầu tư, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư 
ngoài ngân sách trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo giao ban (tuần hoặc tháng) các dự án - 
công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc; các chương trình, dự 
án, đề án thuộc lĩnh vực dân tộc.                                                                                          

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công.   

- Theo dõi các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn 
phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban Dân tộc;  

- Tham mưu giúp việc cho các Hội đồng, Ban chỉ đạo khác thuộc lĩnh 
vực được phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 
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IV. PHÒNG KHOA GIÁO – VĂN XÃ  

1. Đồng chí Lê Trọng Tuấn, Trưởng Phòng 
- Chịu trách nhiệm chung về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 

Theo dõi, phân công điều phối công việc, kiểm tra, đôn đốc, kiểm duyệt nội 
dung văn bản của phòng trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng. 

- Theo dõi, tham mưu về công tác: Quản lý nhà nước về Giáo dục và 
Đào tạo (trừ công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức); Khoa học - công 
nghệ; các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực theo dõi. Công tác xây dựng 
các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công. Công tác quy 
hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực 
được phân công; công tác Mặt trận, đoàn thể,  từ thiện nhân đạo theo lĩnh vực.  

- Theo dõi các Sở và đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, và các đơn vị trực 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh, Hội 
Cựu Giáo chức tỉnh; Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.  

- Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long 
Hải, theo Thông báo số 48/TB-VP ngày 18/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh 
về việc phân công nhiệm vụ Thư ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng phân công. 

2. Đồng chí Ngô Tiến Bình, Phó Trưởng Phòng 

-  Theo dõi, tham mưu về công tác: Quản lý nhà nước về y tế, chăm sóc 
sức khoẻ nhân dân; bảo hiểm y tế; các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực 
theo dõi; Công tác Thi đua - Khen thưởng; Công tác: Đoàn thể, nhân đạo từ 
thiện thuộc lĩnh vực. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, các chương 
trình thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công.  

- Theo dõi các Sở và đơn vị: Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 
Bảo hiểm xã hội; Các hội: Chữ thập đỏ, Đông Y, Y học, Dược học. 

- Xử lý các công việc chung của phòng khi Trưởng phòng đi vắng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

3. Đồng chí Lý Hồng Hải, Chuyên viên 
- Theo dõi, tham mưu về công tác: Văn hóa, thể thao, du lịch; di tích, di 

sản; Thông tin - Truyền thông, bưu chính - viễn thông, Thông tin, tuyên 
truyền; Báo chí, xuất bản; Phát thanh - Truyền hình; gia đình; các chương trình 
mục tiêu thuộc lĩnh vực theo dõi; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản 
lý các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công.  
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- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công. 

- Theo dõi các Sở và đơn vị: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin 
và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh; Các hội: Văn học nghệ thuật tỉnh, Dân ca tỉnh, Nhà báo tỉnh 
và các cơ quan báo trung ương thường trú tại Lạng Sơn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn, Chuyên viên 

- Theo dõi, tham mưu: Công tác quản lý nhà nước về Lao động - 
Thương binh và Xã hội; bảo hiểm xã hội; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; 
giảm nghèo, dạy nghề, việc làm; Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin; công tác 
bình đẳng giới và vì sự tiến bộ Phụ nữ; tín dụng cho vay các chương trình với 
lãi suất ưu đãi đối với các đối tượng chính sách; các chương trình mục tiêu 
thuộc lĩnh vực theo dõi. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý các 
chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Giúp việc Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng 
chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh. 

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công. 

- Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi các Sở, ngành, đơn vị: 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi nhánh Ngân hàng CSXH; Các 
hội: Bảo trợ trẻ em, Người cao tuổi, Cựu TNXP, Cựu Chiến binh tỉnh, Hội 
LH Phụ nữ tỉnh, Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin; Ban chỉ đạo thuộc lĩnh 
vực được phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

V. PHÒNG NỘI CHÍNH  

1. Đồng chí  Hoàng Xuân Đồng,  Phó Trưởng Phòng phụ trách 

- Chịu trách nhiệm chung về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 
Theo dõi, điều phối công việc, kiểm tra, đôn đốc, kiểm duyệt nội dung văn 
bản của phòng trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng . 

- Trực tiếp theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: công tác cán bộ, tổ chức 
bộ máy nhà nước; xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; công tác cải 
cách hành chính; công tác tôn giáo. 

- Theo dõi sở, ngành, đơn vị: Sở Nội vụ; tham mưu, giúp việc cho 
các hội đồng, ban chỉ đạo, các hội, hiệp hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực 
được phân công. 

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

2. Đồng chí Bùi Minh Bắc, Phó Trưởng Phòng 

Trực tiếp tham mưu, theo dõi thực hiện các lĩnh vực công tác Nội vụ gồm: 
quản lý công chức, viên chức; biên chế, tổ chức hội; công tác văn thư, lưu trữ. 
Tham mưu, theo dõi thực hiện các mặt công tác lĩnh vực an ninh - trật tự an toàn 
xã hội, tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA). 

- Theo dõi Sở, ngành, đơn vị: Sở Nội vụ, Công an tỉnh. Tham mưu, 
giúp việc cho các hội đồng, ban chỉ đạo, hiệp hội nghề nghiệp có liên quan do 
các cơ quan trên làm thường trực. 

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

3. Đồng chí Phương Văn Du, Chuyên viên 

Trực tiếp tham mưu, theo dõi thực hiện các mặt công tác, lĩnh vực liên 
quan đến công tác ngoại vụ, chủ trương tiếp nhận các dự án, các khoản viện 
trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO); Quốc phòng; Biên phòng, 
quản lý biên giới. 

- Theo dõi Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
biên phòng tỉnh; tham mưu, giúp việc cho các hội đồng, ban chỉ đạo thuộc 
lĩnh vực được phân công. 

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 

4. Đồng chí Hoàng Thị Minh Điệp, Chuyên viên 

Trực tiếp theo dõi, tham mưu thực hiện các mặt công tác, lĩnh vực: Tư 
pháp; phổ biến giáo dục pháp luật; Thi hành án dân sự; Thanh tra; công tác 
phòng, chống tham nhũng. 

- Theo dõi sở, ngành, đơn vị: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành 
án dân sự; tham mưu, giúp việc cho các hội đồng, ban chỉ đạo, các hội, hiệp 
hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ mối liên hệ với 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo quy định của pháp 
luật. 

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
được phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 
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VI. PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng, kiêm Phó Giám đốc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

- Chịu trách nhiệm chung về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 
Theo dõi, phân công điều phối công việc, kiểm tra, đôn đốc, kiểm duyệt nội 
dung văn bản của phòng trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng . 

- Phụ trách lĩnh vực được phân công tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh.  

- Phối hợp với phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh thực hiện chuyên mục Cải cách thủ tục hành chính trên Báo, Đài. 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải 
cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị sau: 

+ Các sở, ngành: Thông tin – Truyền thông, Ngoại vụ, Giao thông vận 
tải, Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Thanh tra, Ban Quản 
lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh. 

+ Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Quan, Văn Lãng, Chi Lăng, Hữu 
Lũng, thành phố Lạng Sơn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh 
đạo Văn phòng phân công. 

2. Đồng chí Hà Thị Huyền Trang, Chuyên viên 

- Thực hiện công tác chuyên môn của Phòng theo quy định; 

- Quản lý tài khoản và cập nhật: Báo cáo điện tử trên Hệ thống quản lý 
và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính; hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ 
sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính. 

- Theo dõi, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 
định hành chính. Quản lý tài khoản và cập nhật thông tin lên Hệ thống tiếp 
nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải 
cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị sau: 

+ Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và 
Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Ban Dân tộc, Lao động – Thương binh và Xã 
hội, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và 
Đầu tư. 

+ UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình lập, Tràng Định, Bình 
Gia, Bắc Sơn.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
Văn phòng, Trưởng phòng phân công. 
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VII. BAN TIẾP CÔNG DÂN  

1. Đồng chí Hoàng Văn Quý, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 
Trưởng Ban 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 14 Luật Tiếp 
công dân, cụ thể như sau: 

- Quản lý, điều hành hoạt động tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; điều 
hành, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của công chức Văn phòng Tỉnh uỷ, 
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh được cử tham gia tiếp công 
dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. 

- Phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại 
Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với công chức Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra 
Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn 
phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan khác chuẩn bị cho 
Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp 
công dân. 

- Yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử người 
có trách nhiệm đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để phối hợp tham gia tiếp 
công dân khi có vụ việc phức tạp hoặc trong trường hợp cần thiết khác. 

- Yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền 
xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về tiếp công dân, nội quy, 
quy chế tiếp công dân. 

2. Đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Trưởng Ban, giúp Trưởng Ban 
thực hiện một số công việc cụ thể sau 

- Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết 
định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền 
giải quyết đúng chính sách, pháp luật. 

- Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc địa 
bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 

+ Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến. 

+ Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và công chức Văn phòng Tỉnh 
uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, kiểm tra việc tiếp nhận, giải 
quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ 
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việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển 
đến khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong 
việc: 

+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý 
đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành 
phố. 

+ Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, xử lý 
đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố. 

+ Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp 
công dân thuộc Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Trưởng Ban 
Tiếp công dân giao. 

3. Đồng chí Hoàng Văn Thưởng, Phó Trưởng Ban, giúp Trưởng Ban 
thực hiện một số công việc cụ thể sau: 

- Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh: 

+ Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh. 

+ Điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa công chức của Ban 
Tiếp công dân tỉnh với công chức Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh 
uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn 
phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, 
Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng 
Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham 
mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc lãnh đạo Tỉnh, tiếp công dân định kỳ 
hoặc đột xuất; người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân thường xuyên 
tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. 

- Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết 
định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền 
giải quyết đúng chính sách, pháp luật. 

- Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan 
đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và địa bàn các huyện: Tràng 
Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan. 

- Báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Tiếp công dân trung ương, Văn 
phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng 
Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra 
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tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về tình hình, 
kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Trưởng Ban 
Tiếp công dân giao. 

4. Đồng chí Trịnh Thị Thúy, Chuyên viên Ban Tiếp công dân 

- Thường trực tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. 

- Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết 
định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền 
giải quyết đúng chính sách, pháp luật. 

- Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc địa 
bàn các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng, Chi Lăng, Đình Lập và Lộc Bình. 

- Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thuộc 
phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh; của Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ 
ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh giao. 

Thông báo này thực hiện từ ngày ký và bãi bỏ Thông báo số 131/TB-
VP ngày 17/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các vấn đề chưa hợp lý, các 
đồng chí chuyên viên có trách nhiệm báo cáo Trưởng Phòng để tổng hợp báo 
cáo Chánh Văn phòng xem xét điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý, đảm bảo hiệu 
quả công tác./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh uỷ; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các phòng CM, đơn vị; 
- Lưu: VT, (AVA).

 CHÁNH VĂN PHÒNG
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