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THÔNG BÁO NỘI BỘ  

Phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2022 

Trên cơ sở Thông báo số 35/TB-VP ngày 03/6/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022, các phòng, ban, đơn 

vị trực thuộc đã thực hiện hoàn thành 51 nhiệm vụ, còn 03 nhiệm vụ chưa hoàn 

thành, cụ thể như sau:  

1. Phòng Tổng hợp - Nội chính (8 nhiệm vụ)   

Đã thực hiện hoàn thành 8 nhiệm vụ.  

2. Phòng Kinh tế (21 nhiệm vụ) 

Đã thực hiện hoàn thành 19/21 nhiệm vụ. Còn 02 nhiệm vụ chưa hoàn 

thành: (1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh thông 

qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái và khu dân cư mới tại xã 

Hữu Liên, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000; (2) Dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022, lý do: Các cơ quan chủ trì xây 

dựng dự thảo đề xuất lùi thời hạn báo cáo UBND tỉnh vì lý do khách quan. 

3. Phòng Khoa giáo - Văn xã (13 nhiệm vụ) 

Đã thực hiện hoàn thành 13/13 nhiệm vụ.  

4. Ban Tiếp công dân (02 nhiệm vụ)  

Đã thực hiện hoàn thành 02 nhiệm vụ. 

5. Trung tâm Phục vụ hành chính công (05 nhiệm vụ) 

Đã thực hiện hoàn thành 04 nhiệm vụ. Còn 01 nhiệm vụ chưa hoàn thành 

(Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức chính 

thức và dự phòng của các sở, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm), lý do: Cổng 

Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa hoàn thiện nâng cấp 

(liên quan đến nội dung tập huấn). 

6. Trung tâm Tin học - Công báo (02 nhiệm vụ) 

Đã thực hiện hoàn thành 02 nhiệm vụ.  

7. Nhà khách A1 (02 nhiệm vụ) 

Đã thực hiện hoàn thành 02 nhiệm vụ. 

8. Phòng Hành chính - Quản trị (01 nhiệm vụ) 
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Đã thực hiện hoàn thành 01 nhiệm vụ.  

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7/2022 

Thực hiện Chương trình số 35/CTr-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh 

về chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 7/2022; căn cứ quy định chức 

năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND 

tỉnh; căn cứ tình hình thực tế, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công thực hiện 

34 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2022, cụ thể như sau: 

1. Phòng Tổng hợp - Nội chính  (07 nhiệm vụ). 

Tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đôn 

đốc các sở, ngành chuẩn bị tốt các nội dung sau: 

1)  Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 

7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022. 

2) Tham mưu chỉ đạo triển khai các Nghị quyết kỳ họp giữa năm HĐND 

tỉnh. 

3)  Thực hiện quy trình đề xuất sửa đổi quy chế làm việc UBND tỉnh nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 và điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh.  

4)  Tham mưu tổ chức kiểm tra kỷ cương hành chính và Tổ công tác của 

Chủ tịch UBND tỉnh (1-2 đơn vị) 

 5) Tham mưu trình dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong 

tình hình mới. 

 6) Dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh sơ kết 05 năm thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

 7) Dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của 

Nghị quyết số 69-NQ/TU, ngày 15/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực 

hiện Nghị quyết số 69-NQ/TU. 

2. Phòng Kinh tế (14 nhiệm vụ) 

 Tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đôn 

đốc các sở, ngành chuẩn bị tốt các nội dung sau: 

1) Triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII liên 

quan đến lĩnh vực kinh tế, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung 

đang xin ý kiến chỉ đạo. 

2) Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 
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3) Đẩy nhanh tiến độ lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng 

Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. 

4) Xây dựng Kế hoạch về chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2022 - 2025; các Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, thôn áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025.  

5) Đôn đốc tiến độ lập và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và lập nhiệm vụ Quy hoạch chung cửa khẩu Chi 

Ma, huyện Lộc Bình; tiến độ điều chỉnh Quy hoạch trục trung tâm Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn và một số quy hoạch quan trọng khác. 

6) Tiếp tục đẩy nhanh việc xử lý tài sản trên đất để đấu giá các khu đất công. 

7) Đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai quyết liệt công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết triệt để các vướng mắc còn tồn tại, 

đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, 

tiến độ nghiệm thu, quyết toán một số dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh; đôn 

đốc tiến độ xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ. 

8) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp phê 

duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

9) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, 

công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 10) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định thời hạn gửi báo cáo 

quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách thuộc 

ngân sách của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét 

duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý theo năm ngân 

sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

11) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá cung cấp dịch vụ công 

giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 12) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, luân 

chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo dịch vụ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn.  

 13) Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục 

trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. 
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 14) Đôn đốc tiến độ hoàn thiện một số nội dung khác đảm bảo tiến độ, chất 

lượng trình kỳ họp UBND tỉnh theo Chương trình công tác số 58/CTr-UBND ngày 

31/12/2022 của UBND tỉnh. 

          3. Phòng Khoa giáo - Văn xã (04 nhiệm vụ) 

Tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đôn 

đốc các sở, ngành chuẩn bị tốt các nội dung sau: 

1) Tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho 

người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm đủ mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 

tuổi; tổ chức tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của trung ương và theo tình 

hình thực tế của tỉnh.  

2) Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. 

3) Tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

4) Tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2022. 

 4. Ban Tiếp công dân (01 nhiệm vụ). 

Tham mưu, chuẩn bị tốt các hồ sơ tài liệu và những nội dung để phục vụ 

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 theo quy định; 

phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đồng chí Bí thư 

Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân theo quy định.  

5. Trung tâm Phục vụ hành chính công (04 nhiệm vụ) 

 1) Thẩm tra, đánh giá báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản 

hóa TTHC năm 2022 của các cơ quan theo kế hoạch rà soát của UBND tỉnh. 

 2) Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng 

dẫn liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ. 

 3) Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm 2022 của Trung tâm. 

 4) Hoàn thành dự thảo Kế hoạch thí điểm thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức đối với các thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

6. Trung tâm Tin học - Công báo (02 nhiệm vụ) 

1. Hoàn thiện đề án tổ chức lại Trung tâm và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành Quyết định đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Triển khai hướng dẫn cài đặt và sử dụng các dịch vụ của Trung tâm thông 

tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh cho cán bộ, công chức cơ quan. 

7. Nhà khách A1 (01 nhiệm vụ) 
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Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tại Nhà khách; tổ chức tiếp đón, phục 

vụ ăn, nghỉ của các đoàn khách.  

8. Phòng Hành chính - Quản trị (01 nhiệm vụ) 

Tiếp tục tham mưu thực hiện chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định; triển khai việc kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế đối với các 

phòng, ban, đơn vị còn thiếu lãnh đạo đạo, thiếu chỉ tiêu biên chế. Tham mưu xây 

dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Văn phòng đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, 

các chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công.  

Yêu cầu Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị giao việc cụ thể cho chuyên viên, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Các đồng chí chuyên viên nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chủ động thực hiện nhiệm 

vụ được giao./.  

Nơi nhận: 
- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng CM, đơn vị; 

- Lưu: VT, HCQT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

  Phạm Hùng Trường 
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