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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo  
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 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 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/ 2018 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp, quản lý tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-VP ngày 06/9/2016 của Chánh Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;   

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thống nhất phân công nhiệm 
vụ của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh như sau: 

1. Ông Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn 
bộ hoạt động của Văn phòng. 

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và quản lý chương trình 
công tác của UBND tỉnh, của Văn phòng UBND tỉnh.  

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: 

- Lĩnh vực nội vụ; ngoại vụ; công tác dân tộc, tôn giáo; nông, lâm nghiệp, 
phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai, tài nguyên, môi 
trường, khoáng sản. 

- Công tác phân giao văn bản theo lĩnh vực phụ trách (phân giao văn bản 
thuộc lĩnh vực phụ trách của đồng chí Dương Văn Chiều, Phó Chánh Văn phòng 
trong trường hợp đồng chí Dương Văn Chiều đi công tác). 

- Công tác tổ chức, cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công 
tác tài chính - kế hoạch; công tác cải cách hành chính của Văn phòng. 

- Công tác đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 
chí. 
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- Công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh uỷ, 
Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc 
lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo. 

- Là chủ tài khoản của cơ quan. 

- Ký các văn bản thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản thông báo ý 
kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản của Văn 
phòng thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; ký sao y, sao lục các văn bản 
mật thuộc tất cả các lĩnh vực. 

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo: Phòng Nội chính; Phòng Hành chính - Quản 
trị (công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tài chính - kế hoạch); 
Kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
phân công. 

2. Ông Dương Văn Chiều, Phó Chánh Văn phòng  

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chánh Văn phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao. 

Được Chánh Văn phòng uỷ nhiệm thay mặt giải quyết công việc thuộc 
thẩm quyền của Chánh Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi công tác vắng mặt.  

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: 

- Lĩnh vực công nghiệp; xây dựng cơ bản; giao thông vận tải. 

- Lĩnh vực kinh tế tổng hợp (tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ 
xuất nhập khẩu, doanh nghiệp); Hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh, 
Trang thông tin điện tử Văn phòng. 

- Công tác phân giao văn bản theo lĩnh vực được phân công. Trường hợp 
đồng chí Chánh Văn phòng đi công tác thì phân giao văn bản thuộc lĩnh vực phụ 
trách của đồng chí Chánh Văn phòng. 

- Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND 
tỉnh với các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo. 

- Ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các hội nghị, buổi làm việc thuộc lĩnh vực 
phân công. Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản của Văn phòng, các văn bản sao 
y, sao lục thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo (trừ văn bản mật). 

- Trực tiếp theo dõi các phòng: Kinh tế Chuyên ngành (lĩnh vực được 
phân công), Kinh tế Tổng hợp, Nhà khách A1. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công. 
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3. Ông Hoàng Văn Quý, Phó Chánh Văn phòng  

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chánh Văn phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao. 

Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh theo quyết định 
của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: 

- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp, thanh tra, thi hành án dân sự. 

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống 
tham nhũng; công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Công tác phân giao văn bản theo lĩnh vực được phân công. Trường hợp 
đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng đi công tác thì phân giao văn 
bản thuộc lĩnh vực phụ trách của đồng chí Nguyễn Văn Hà. 

- Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND 
tỉnh với khối các cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân; các cơ quan, đơn 
vị thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo. 

- Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND 
tỉnh với các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo. 

- Ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các hội nghị, buổi làm việc thuộc lĩnh vực 
phân công. Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo 
của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản của Văn phòng, 
các văn bản sao y, sao lục thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo (trừ 
văn bản mật). 

- Trực tiếp theo dõi các phòng, đơn vị: Nội chính (lĩnh vực được phân 
công), Ban Tiếp công dân. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công. 

4. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng  

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chánh Văn phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao. 

Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: 

- Lĩnh vực văn hoá - xã hội, Khoa học - Công nghệ, Công nghệ thông tin, 
bưu chính, viễn thông. 

- Công tác phân giao văn bản theo lĩnh vực được phân công. Trường hợp 
đồng chí Hoàng Văn Quý, Phó Chánh Văn phòng đi công tác thì phân giao văn 
bản thuộc lĩnh vực phụ trách của đồng chí Hoàng Văn Quý. 

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 
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- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Văn phòng. 

- Công tác hành chính; công tác văn thư lưu trữ cơ quan. 

- Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND 
tỉnh với các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo. 

- Ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các hội nghị, buổi làm việc thuộc lĩnh vực 
phân công. Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản của Văn phòng, các văn bản 
sao y, sao lục thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo (trừ văn bản mật). 

- Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các văn bản liên quan đến tài chính của 
cơ quan theo quy chế làm việc của Văn phòng. 

- Trực tiếp theo dõi các phòng: Phòng Tổng hợp, Phòng Khoa giáo - Văn 
xã, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Hành chính - Quản trị (trừ các 
nhiệm vụ do Chánh Văn phòng theo dõi), Trung tâm Tin học - Công báo. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 96a/TB-VP ngày 01/10/2017 của 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh Lạng Sơn và Thông báo số 41/TB-VP ngày 03/4/2018 của Chánh Văn 
phòng UBND tỉnh về việc bổ sung phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung chưa phù hợp thì lãnh đạo Văn 
phòng sẽ thống nhất điều chỉnh phân công cho phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan./. 
  
Nơi nhận:                                                      
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng Tỉnh uỷ;  
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;  
- Lưu: VT, HC-QT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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