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THÔNG BÁO NỘI BỘ  

Phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7/2022 

Trên cơ sở Thông báo số 42/TB-VP ngày 06/7/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022, các phòng, ban, đơn 

vị trực thuộc đã thực hiện hoàn thành 30 nhiệm vụ, còn 4 nhiệm vụ chưa hoàn 

thành, cụ thể như sau:  

1. Phòng Tổng hợp - Nội chính (7 nhiệm vụ)   

Đã thực hiện hoàn thành 6/7 nhiệm vụ.Còn 01nhiệm vụ chưa hoàn thành: 

Thực hiện quy trình đề xuất sửa đổi quy chế làm việc UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -

2026, lý do: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cần bổ sung quy định một số nội dung 

quan trọng, xin ý kiến lại các cơ quan chuyên môn, thực hiện theo quy trình ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Phòng Kinh tế (14 nhiệm vụ) 

Đã thực hiện hoàn thành 11/14 nhiệm vụ. Còn 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành: 

(1) 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; (2) 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; (3) 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. 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 (4 nhiệm vụ) 

Đã thực hiện hoàn thành 4/4 nhiệm vụ.  

4. Ban Tiếp công dân (01 nhiệm vụ)  

Đã thực hiện hoàn thành 01 nhiệm vụ. 

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

Đã thực hiện hoàn thành 04/04 nhiệm vụ.  

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

Đã thực hiện hoàn thành 02 nhiệm vụ.  

7. Nhà khách A1 (01 nhiệm vụ) 
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Đã thực hiện hoàn thành 01 nhiệm vụ. 

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

Đã thực hiện hoàn thành 01 nhiệm vụ.  

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2022 

Thực hiện Chương trình số 46/CTr-UBND ngày 31/7/2022 của UBND tỉnh 

về chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 8/2022; 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 

37 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2022, cụ thể như sau: 

1. Phòng Tổng hợp - Nội chính  (09 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 về tình hình kinh tế -xã hội tháng 8 và 8 

tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022. 

2) Dự thảo Báo cáo về tình hình thựchiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 

9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 

3) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại 

chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế 

Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh) 

4)  Tham mưu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022, triển 

khai nhiệm vụ năm 2023. 

5)  Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp 11 (kỳ chuyên đề) của HĐND tỉnh. 

6)  Hoàn thiện nội dung đề xuất sửa đổi quy chế làm việc UBND tỉnh nhiệm 

kỳ 2021 -2026. 

7) Tiếp tục tham mưu tổ chức kiểm tra kỷ cương hành chính và Tổ công tác 

của Chủ tịch UBND tỉnh (1-2 đơn vị) 

8) Ban hành Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023. 

9) Tham mưu Tỉnh uỷ Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo và ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng 

phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninhvùng trung du và miền núi 

Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2. Phòng Kinh tế (15 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) Đôn đốc Sở Tài chính và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung phục 

vụ Lãnh đạo tỉnh thảo luận đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài 

chính - ngân sách 3 năm 2023 - 2025 với Bộ Tài chính. 
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2) Đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện công tác thu ngân sách 

nhà nước năm 2022 trên địa bàn với những giải pháp cụ thể, quyết liệt, trong đó 

tập trung vào công tác đấu giá quyền sử dụng đất...  

3) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

4) Đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình các nội dung phục vụ lãnh đạo tỉnh 

làm việc với các doanh nghiệp tại địa bàn các huyện, thành phố theo Kế hoạch số 

409/KH-UBND ngày 21/7/2022. 

5)  Đôn đốc trình, ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định Bộ tiêu chí 

nông thôn mới cấp xã, thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 

2025; tham mưu, phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông 

thôn mới tại các huyện. 

6) Đôn đốc Sở Nông nghiệp và PTNT bám sát Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thẩm định định trình Thủ tướng Chính phủ quyêt định chủ trương 

Chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Dự án thành phần 

2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng). 

7) Ban hành Quyết định của UBND tỉnh 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. 

8)  Tham mưu, phục vụ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh  

9)  Đẩy nhanh tiến độ lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố 

Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. 

10) 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. 

11) Đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, trình UBND 

tỉnh Quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và Kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất câp 

huyện.  

12) Đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả tổng hợp diện 

tích các loại đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng tự nhiên, đất rừng sản xuất của 

các dự án đang triển khai thu hồi đất, BT, GPMB trên địa bàn tỉnh. 
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13) Đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp 

nhằm duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực thông quan 

hàng hóa; thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

14) 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; 

15) 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. 

         3. Phòng Khoa giáo - Văn xã (05 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) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

4) Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 

27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công 

tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng giai đoạn 2017-  2025. 

5) Chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ KHCN; tổ 

chức các sự kiện của Bộ KHCN tại tỉnh Lạng Sơn. 

 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 8/2022 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) Đôn đốc, hướng dẫn cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo văn bản của 

UBND tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án đơn giản 

hoá, sáng kiến cải cách TTHC, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

 2) Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản góp ý dự thảo Báo cáo và 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tình hình công tác cải cách TTHC và hiện đại 

hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

3) Tham mưu Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch Thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số 
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thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

4) Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ tiếp nhận và 

trả kết quả của các sở, ngành tại Trung tâm. 

6. Trung tâm Tin học - Công báo (01 nhiệm vụ) 

Tiếp tục 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. 

7. Nhà khách A1 (01 nhiệm vụ) 

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tại Nhà khách; tổ chức tiếp đón, phục 

vụ ăn, nghỉ của các đoàn khách. 

Khẩn trương tham mưu xây dựng Đề án về   

8. Phòng Hành chính - Quản trị (02 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. 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; xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 

truyền thống Văn phòng 28/8; xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chức năng 

nhiệm vụ đối với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; hoàn thiện phân công 

nhiệm vụ chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng thành lập Ban/Tổ công tác về việc 

chuyển đổi mô hình hoạt động của Nhà khách A1 sang công ty cổ phần. 

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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