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Số: 230  /VP-TH 
 

V/v chủ động cập nhật công tác  
chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh  

Lạng Sơn, ngày  16  tháng 01 năm 2019 

                                                              

Kính gửi: 
 

         
- Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; 
- Chánh Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh;   
- Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, 
Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Nội vụ, Công 
an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải Quan; 
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố. 

 

Trong thời gian qua, thực hiện Quy định số 1292-QĐ/TU ngày 
02/10/2009 và Quy định số 667-QĐ/TU ngày 09/5/2017 của Tỉnh ủy về chế độ 
báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh 
đã thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
trong việc xây dựng báo cáo tuần của UBND tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, 
lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 
Đồng thời, gửi Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, thủ trưởng một số sở, ban, 
ngành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để theo dõi, nắm 
tình hình công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.  

Tuy nhiên, nội dung thông tin tại báo cáo trên có tính chất sự vụ nhỏ lẻ, 
ngắn hạn, từ khi tổng hợp đến khi ban hành đã không còn tính thời sự. Mặt khác, 
các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh đều được cập nhật liên tục trên eOffice, Cổng thông tin điện tử của 
tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh; những vấn đề nổi cộm, đột 
xuất đều được báo cáo và chỉ đạo ngay qua fax, điện thoại, eOffice. Đến nay, nội 
dung báo cáo trên không còn phục vụ thiết thực cho công việc của các sở, ban, 
ngành, huyện ủy, UBND các huyện, thành phố.  

Với tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức triển khai thực hiện 
có hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống 
hành chính nhà nước; Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của 
UBND tỉnh ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản 
tại Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của 
Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng thông báo như sau:  
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Bắt đầu từ ngày 01/02/2019, Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về tình 
hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hoạt động của UBND tỉnh, Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh hàng tuần chỉ gửi: Bí thư, các Phó Bí thư 
Tỉnh uỷ; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố chủ 
động cập nhật, theo dõi công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh qua Chương trình văn phòng điện tử (eOffice), Cổng thông tin điện 
tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.    

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Huyện ủy, UBND các 
huyện, thành phố quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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