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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành  
và tổ chức thực hiện của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 ban 
hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Báo cáo số 113/BC-VP 
ngày 08 tháng 12 năm 2017 và yêu cầu nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức 
thực hiện của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018 tại phụ lục kèm theo Quyết định 
này.  

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 3; 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;                                                     
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NNT).                                                                             

CHỦ TỊCH   
 
 

 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh 

(kèm theo Quyết định số   222 /QĐ-UBND ngày  25 tháng 01 năm 2018  
của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng thẩm tra, phản biện trong công tác 
tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh. Chủ động nghiên cứu, tham mưu 
đề xuất những sáng kiến để giải quyết tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 
của tỉnh. 

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu 
quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của Văn phòng UBND tỉnh đạt yêu cầu 
theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày  04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tạo 
chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề 
lối làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. 

3. Vận hành tốt phần mềm quản lý nhiệm vụ, phấn đấu 100% nhiệm vụ 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao được cập nhật vào phần mềm; chủ động 
theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm 
vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; phấn đấu tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành 
đúng hạn đạt trên 95%. 

4. Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống kết nối liên thông văn bản trong tỉnh, 
kết nối với trục liên thông quốc gia, đáp ứng các yêu cầu kết xuất thông tin của 
Văn phòng Chính phủ. Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử của 
tỉnh, cải thiện chỉ số đánh giá xếp hạng Cổng/trang thông tin điện tử từ vị trí 
63/63 lên vị trí khoảng 40-50/63 trong năm 2018. 

5. Phấn đấu cơ bản hoàn thành công trình Nhà nghỉ - Nhà khách A1, hoàn 
thành xây dựng khuôn viên cây xanh trụ sở HĐND và UBND tỉnh./. 
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