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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:752/UBND-TH 

V/v thực hiện  nhiệm vụ UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 8 năm 2018 

 
          Kính gửi:     

      - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

      - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 110/BC-TCT ngày 10/8/2018 của Tổ Công 
tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch 
UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và 
doanh nghiệp. Tiếp tục cải tiến phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành thực 
hiện công việc của sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp 
phó của người đứng đầu. Lãnh đạo sở phải chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, 
rõ ràng, mạch lạc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giao các 
phòng, đơn vị trực thuộc.  

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, 
phân công rõ hoặc phân công lại trong nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để 
chủ động thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Sắp xếp, tổ chức bộ 
máy, vị trí việc làm phù hợp, hiệu quả, bảo đảm sự kết nối, phối hợp chặt chẽ 
trong thực thi nhiệm vụ. Có giải pháp động viên, khuyến khích, đồng thời yêu 
cầu cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động cải tiến phương 
pháp làm việc linh hoạt, khoa học, hiệu quả.  

 - Chỉ đạo cán bộ đầu mối thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời nhiệm 
vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Chương trình quản lý nhiệm vụ 
để kịp thời báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ với Giám đốc Sở để 
kiểm soát, điều hành công việc nội bộ kịp thời, hiệu quả. 

- Tổ chức rà soát, đánh giá, cập nhật từng nhiệm vụ được giao; phân công 
trách nhiệm cho các lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng, đơn vị tập trung tổ chức thực 
hiện, nhất là những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, phục vụ kịp thời công tác 
chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.  
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- Thực hiện quyết liệt 06 nhóm nhiệm vụ trong tâm được Chủ tịch UBND 
tỉnh giao tại Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 25/01/2018. Tập trung vào các 
nhóm nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đối với 
các nhóm nhiệm vụ dài hạn; thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản 
lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết 
luận thanh tra, kiểm tra của các tổ chức đã được thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực 
tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý hoạt động khai 
thác khoáng sản; kiểm tra, trình UBND tỉnh đóng cửa các mỏ khoáng sản đã hết 
hạn, trình thu hồi các mỏ không hoạt động, không nộp tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản, phối hợp với ngành thanh tra xử lý các doanh nghiệp khai thác 
khoáng sản vi phạm. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo các phòng chuyên môn khi đề xuất với 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan cần nghiên 
cứu, xác định thời hạn phù hợp với tính chất, phạm vi, yêu cầu của nhiệm vụ, 
bảo đảm thời hạn giao thực hiện nhiệm vụ phải hợp lý, có tính khả thi.  

- Công chức Văn phòng khi dự thảo văn bản giao việc cần ghi rõ trách 
nhiệm phối hợp và tên cụ thể của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 
phố có liên quan cần tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ thời 
hạn, nội dung cung cấp thông tin cho cơ quan chủ trì thuận lợi hơn trong việc 
đôn đốc, phối hợp, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ. Việc cập nhật dữ liệu 
trên phần mềm quản lý nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm túc, chính xác, bảo đảm 
không trùng lặp về nội dung của các trường dữ liệu trích yếu, nội dung giao 
việc, thời hạn hoàn thành; cập nhật lần lượt, độc lập các nội dung giao nhiệm vụ 
cho từng cơ quan được giao thực hiện cụ thể; tuyệt đối không thực hiện nhập dữ 
liệu hai lần cho một nhiệm vụ.  

- Nghiên cứu, có giải pháp kết nối liên thông Chương trình quản lý nhiệm 
vụ với phần mềm eoffice để tự động cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ được 
giao nhằm giảm bớt thao tác cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ, sự chênh lệch 
về thời gian hoàn thành do việc cập nhật không kịp thời.  

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp, đóng góp 
ý kiến với cơ quan chủ trì để thực hiện đảm bảo chất lượng tham mưu cho 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành.  

- Chỉ đạo cán bộ đầu mối thường xuyên cập nhật, theo dõi nhiệm vụ 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Chương trình quản lý nhiệm vụ để 
kịp thời báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ với Thủ trưởng cơ quan, 
Chủ tịch UBND huyện, thành phố để kiểm soát, điều hành công việc nội bộ kịp 
thời, hiệu quả; cập nhật báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ ngay sau khi 
ban hành văn bản thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi xin gia hạn, phải cập nhật 
lại thời hạn được lãnh đạo tỉnh đồng ý trên Chương trình quản lý nhiệm vụ. 
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(Báo cáo số 110/BC-TCT ngày 10/8/2018 của Tổ Công tác của Chủ tịch 
UBND tỉnh được gửi kèm theo trên eOffice). 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./. 

 

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

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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