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Lạng Sơn, ngày  23 tháng 5 năm 2018 

V/v đề nghị cung cấp thông tin theo 
Quy chế làm việc của UBND tỉnh  

 

 
Kính gửi: Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc. 

 
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND 
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc 
UBND tỉnh như sau: 

1. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các nội dung trong Chương trình công 
tác của UBND tỉnh năm 2018 (Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 
08/01/2018) trong 6 tháng đầu năm 2018; thông báo cho Văn phòng UBND tỉnh 
tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung được phân công chủ trì thực hiện; các nội 
dung còn tồn đọng, nguyên nhân, hướng xử lý tiếp theo; đồng thời đề xuất điều 
chỉnh, bổ sung các nội dung trong Chương trình công tác của UBND tỉnh 6 
tháng cuối năm 2018 (theo quy định tại Điều 10 Quy chế làm việc của UBND 
tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021).  

2. Thông báo cho Văn phòng UBND tỉnh tình hình đi công tác trong 6 
tháng đầu năm 2018 (theo quy định tại Điều 33 Quy chế làm việc của UBND 
tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành gửi các nội dung trên về Văn 
phòng UBND tỉnh trước ngày 10/6/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH(NNT). 
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