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THÔNG BÁO  
Về việc phân công nhiệm vụ chuyên viên của Phòng Tổng hợp  

 
 

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND 
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 853-QĐ/BTCTU ngày 21/8/2019 của Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy về việc cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, 
khóa 2019 - 2020;  

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 Phòng 
Tổng hợp như 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. 

- 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 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 
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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: Đi học cao cấp lý 
luận chính trị, hệ tập trung tại Học viện Chính trị khu vực I. 

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.  

- Làm đầu mối phối hợp với các phòng, ban thực hiện các công việc 
liên quan đến họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh hằng tuần.  

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

- Tổng hợp chỉ đạo điều hành trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh 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.  

- 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.  

- 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).   

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

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh, các 
Trưởng Phòng 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
 
 
 
 
 

 
Phùng Quang Hội 
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