
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:        /QĐ-UBND 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

           Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

 thực hiện của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020  
 

 

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 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại văn bản số 150/BC-VP 

ngày 06 tháng 12 năm 2019 và yêu cầu nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh tại phụ lục kèm theo.  

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; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;                                                      
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (PT).                                                                              

CHỦ TỊCH   

 

 

 
 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh 

(kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /01/2020 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 lãnh đạo UBND tỉnh. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề 

xuất sáng kiến để giải quyết tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh. 

Thường xuyên nắm tình hình, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề 

xuất với lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực tế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc phát sinh.  

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc 

chuyên nghiệp, hiệu quả. Cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng. Công chức, viên chức, người lao động 

Văn phòng tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “5 đúng, 4 rõ, 3 bảo 

đảm” trong thực thi công vụ.  

3. Tiếp tục vận hành có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, 

phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước hạn trên 99%. Quản lý, duy trì và nâng 

cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh, phấn đấu đưa chỉ số xếp 

hạng Cổng thông tin điện tử tỉnh đạt mức trung bình khá (từ 25-30) của cả nước. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả kết nối liên thông giữa Văn phòng với 

các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và với trục liên thông của quốc gia, 

phấn đấu 95% văn bản điện tử được gửi nhận qua trục liên thông. 

4. Vận hành tốt chương trình 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, phối hợp với 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 90%. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát công 

việc trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh, Chuyên viên Văn phòng phấn đấu xử 

lý 98% công việc đúng thời hạn (không quá 5 ngày làm việc). 

5. Phấn đấu đưa vào sử dụng ổn định, có hiệu quả công trình Nhà nghỉ - 

Nhà khách A1 trong quý II/2020 (hoàn thiện công trình, xác định cơ chế hoạt 

động, xây dựng phương án tuyển dụng nhân sự).  

6. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hoàn thành rà 

soát, đánh giá TTHC để đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết và kiến nghị đơn 

giản hóa đối với 100% TTHC được phê duyệt trong Kế hoạch rà soát, đánh giá 

năm 2020 của UBND tỉnh. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện TTHC thuộc trách 

nhiệm tham mưu giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh; tham mưu tổ chức kiểm 

tra ít nhất tại 10 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (04 sở, 03 huyện, 03 xã).  

7. Nghiên cứu, đề xuất đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. 

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. 
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8. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công việc của 

UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, chuẩn bị và tổ chức tốt các cuộc đón tiếp và 

làm việc của lãnh đạo tỉnh với các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

các Bộ, ngành Trung ương, khách quốc tế, tỉnh bạn, bảo đảm an toàn, chu đáo. 

Tham gia chuẩn bị, phục vụ các cuộc họp của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo 

UBND tỉnh, không để xảy ra thiếu sót./. 
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