
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 59 /TB-VP Lạng Sơn, ngày 05 tháng 6 năm 2019 
 
 

 

 
THÔNG BÁO NỘI BỘ 

Phân công thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải,  
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 Thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh tại buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh tại Thông báo số 302/TB-
UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phân công thực 
hiện như sau:  

 1. Các phòng, ban chuyên môn thuộc Văn phòng 

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 
hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp theo chủ đề năm 2019 của UBND tỉnh. 

- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “5 đúng, 4 rõ, 3 bảo đảm”. 
Tiếp tục nâng cao năng lực thẩm tra, phản biện; thực hiện nghiêm túc quy trình 
xử lý văn bản tại Văn phòng; báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh 
vực về những nội dung trước khi đưa ra các cuộc họp của UBND tỉnh, họp Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; làm tốt công tác thông tin nội bộ để phục vụ sự chỉ đạo điều hành 
của Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời và thông suốt.  

- Chủ động đề xuất các giải pháp đổi mới tác phong, lề lối làm việc; nâng 
cao chất lượng công tác hậu cần, phục vụ để bộ máy Văn phòng hoạt động 
chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.  

2. Đồng chí Lý Hồng Hải, Phòng Khoa giáo Văn xã  

 Đôn đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 
công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến 
năm 2030, trong đó tính toán, cân nhắc việc sắp xếp Trung tâm Tin học - Công 
báo cho phù hợp với các quy định và điều kiện thực tế. 

3. Đồng chí Bùi Đức Trung, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

 Tham mưu thực hiện cơ chế kiêm nhiệm tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính ở những cơ quan phát sinh ít thủ tục hành chính tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.  

 4. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính   

 - Tham mưu ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện “4 tại chỗ” tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bảo đảm hết năm 2019 giải quyết 
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được ít nhất 20% thủ tục hành chính theo cơ chế này.  

 - Đề xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan cấp huyện, cấp xã.   

 - Đề xuất tổ chức tập huấn trực tuyến cho cấp huyện, cấp xã về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông.  

 5. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Trung tâm tin học - công báo   

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các thủ tục nâng cấp, 
chuyển đổi hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính 
nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

 6. Đồng chí Âu Văn Ấn, Phòng Hành chính - Quản trị    

 - Xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo đề xuất Lãnh đạo UBND tỉnh về việc 
mời một số chuyên gia của Trung ương tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng. 

 - Báo cáo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về việc lập danh sách cụ thể 
một số công chức của Văn phòng UBND tỉnh có trình độ, năng lực và triển vọng 
phát triển để báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc kiến nghị 
với Tỉnh ủy cho đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển.   

 - Rà soát, lập danh mục cụ thể về trang bị phương tiện, cơ sở vật chất 
phục vụ công tác của cơ quan để đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, 
quyết định.  

 7. Đồng chí Vi Anh Tuấn, Phòng Kinh tế chuyên ngành     

 Chủ động báo cáo lãnh đạo Văn phòng tăng cường đôn đốc các nhà thầu 
đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nhà nghỉ - Nhà khách A1 để đưa công trình 
vào sử dụng trong năm 2019 theo đúng kế hoạch. 

 8. Đồng chí Trần Thanh Minh, Nhà khách A1     

 Chủ động chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi Nhà khách A1 sang hoạt 
động theo hình thức công ty cổ phần.   

 Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng phụ trách các phòng chuyên môn 
chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.  

Yêu cầu Lãnh đạo phòng, các chuyên viên chủ động thực hiện nhiệm vụ 
đã được phân công, đảm bảo tiến độ, giải quyết các công việc theo chỉ đạo của 
Lãnh đạo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM; 
- Thành phần được phân công;  
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

 
Phùng Quang Hội 
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