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I. Công tác chuyên môn 

1. Phòng Tổng hợp 

- Phối hợp với Phòng Nội chính tham mưu Chánh Văn phòng tổ chức Đoàn 
kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cường hành chính gắn với kiểm tra việc thực 
hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại một số sở, ngành, huyện. 

- Phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp giữa năm 
2019 của HĐND tỉnh.  

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh 
trong 6 tháng đầu năm 2019. 

- Báo cáo về việc thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và tình 
hình đi công tác của các thành viên UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019. 

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2018 HĐND tỉnh khóa XVI. 

- Các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. 

2. Phòng Kinh tế tổng hợp 

- Phối hợp đôn đốc Sở Tài chính:  

+ Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. 

+ Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công 
trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa 
khẩu trên địa bàn tỉnh; 

+ Hoàn thiện sau họp UBND tỉnh các nội dung về: Báo cáo tình hình thực 
hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2019. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 
mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế; đối tượng khách 
được mời cơm và mức chi tiếp khách trong nước; sửa đổi, bổ sung nội dung tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy 
định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh; sửa 
đổi Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về dự toán 
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương và 
phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019; quy định mức thu 
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học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Phối hợp đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

+ Chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc họp của Ban Tổ chức Hội nghị về 
công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

+ Hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2019 - 2025. 

+ Hoàn thiện Đề án điều chính phạm vi quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng - Lạng Sơn.  

3. Phòng Kinh tế chuyên ngành 

- Phối hợp đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành:  

+ Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với 
từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị định 
số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  

+ Hoàn thiện sau họp UBND tỉnh các nội dung về: Báo cáo tình hình thực 
hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2019; trình bổ sung vốn, danh mục 
dự án đầu tư công 6 tháng cuối năm 2019; bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019; 
Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự 
án phải thu hồi đất năm 2019 để trình kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh tháng 6/2019; phục vụ công tác thẩm tra của các Ban HĐND 
tỉnh. 

- Phối hợp đôn đốc Ban Dân tộc hoàn thành: Báo cáo của UBND tỉnh về 
công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 
tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

- Tham mưu UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm quý II/2019; 
chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ 3, 
công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
huyện Hữu Lũng; tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác phòng chống dịch tả lợn 
Châu Phi; tham mưu kiểm tra xây dựng nông thôn mới; họp trực tuyến về tình 
hình chuyển mục đích sử dụng đất và các nhiệm vụ thường xuyên khác.  

4. Phòng Nội chính 
- Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện 

công tác chuẩn bị cho Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019; tổ chức kiểm tra tra 
việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ 
đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019. 

- Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng dự thảo Quyết định quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đôn đốc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự thảo Đề án xây dựng khu vực phòng 
thủ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến năm 2030.  
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- Đôn đốc Sở Tư pháp hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét: Tờ trình của 
UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của 
HĐND tỉnh;  Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, 
ngày 25/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh; dự thảo Chỉ thị của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt 
động của luật sư trên địa bàn tỉnh. 

- Đôn đốc Thanh tra tỉnh trình UBND tỉnh: Dự thảo Báo cáo của UBND 
tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2019; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra, 
phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

- Đôn đốc Công an tỉnh trình UBND tỉnh: Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh 
về tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  

5. Phòng Khoa giáo – Văn xã 

- Tham mưu chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt kỳ 
thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 bảo đảm an toàn, đúng quy 
chế. 

- Tham mưu chỉ đạo tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019 theo Kế 
hoạch.  

- Phối hợp thẩm định các nội dung trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 6/2019 và 
kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Đôn đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội dự thảo 
Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức 
đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện 
tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh; người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng 
đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

6. Phòng Kiểm soát TTHC 

- Tham mưu thành lập Đoàn Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách 
TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 
thông báo lịch kiểm tra. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng, trình 
UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh; báo 
cáo định kỳ quý II/2019 về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, một cửa một cửa 
liên thông trong giải quyết TTHC.  

- Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp 
vụ kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tiếp công dân. 

7. Ban Tiếp công dân 

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; phối 
hợp chuẩn bị tốt cho ngày tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, ngày tiếp công 
dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 

8. Phòng Hành chính – Quản trị 

- Tham mưu xây dựng các báo của Văn phòng: 
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+ Báo cáo công tác Văn phòng tháng 6 tháng đầu năm 2019; 

+ Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019; 

+ Báo cáo công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 
tháng đầu năm 2019; 

+ Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019; 

9. Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn thực hiện 
nâng cấp phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử. Cập nhật các 
TTHC mới được công bố, sửa đổi, bổ sung, các TTHC cắt giảm thời hạn giải 
quyết theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Xây dựng và ban hành Quy chế theo dõi, đánh giá nhận xét công chức, 
viên chức làm việc tại Trung tâm. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. 

10. Trung tâm Tin học - Công báo 

- Phối hợp Sở Thông tin truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn triển khai nâng 
cấp phần mềm Quản lý văn bản. 

- Hoàn thiện thủ tục thuê dịch vụ Hệ thống phần mềm liên thông văn bản 
tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

- Xây dựng kế hoạch nâng cấp phần mềm Công báo điện tử đáp ứng yêu 
cầu ký số Công báo điện tử của Chính phủ. 

II. Công tác hậu cần, phục vụ 

Đảm bảo tốt các điều kiện vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động của 
UBND tỉnh, của Lãnh đạo UBND tỉnh, thường xuyên quan tâm đầu tư, trang thiết 
bị đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà nghỉ nhà khách A1- 
Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi 
công các hạng mục công trình./. 

Yêu cầu Lãnh đạo các phòng, ban giao việc cụ thể cho chuyên viên, kiểm 
tra tiến độ thực hiện. Các đồng chí chuyên viên được phân công nghiêm túc thực 
hiện. Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng đôn đốc thực hiện theo lĩnh vực được 
phân công./. 

 

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

 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
  

 

 

 

 Phùng Quang Hội 



 5

 


		2019-06-04T11:18:58+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-06-04T11:19:14+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




