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V/v gửi báo cáo tuần bảo đảm chất 
lượng và đúng thời hạn quy định 

Lạng Sơn, ngày  25 tháng 01 năm 2019 

                                                              

Kính gửi: 
 

Các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan. 

 

Tại Khoản 3, Điều 4, Quyết định số 667/QĐ-TU ngày 09/05/2017 của 
Tỉnh ủy về chế độ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quy 
định: “3- Báo cáo tuần gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy 
(qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước 11 giờ 30 phút, thứ Năm hằng tuần”. 

Tuy nhiên, thời gian qua việc gửi báo cáo tuần của các sở, ngành chưa 
thống nhất về thời hạn gửi báo cáo, còn có hiện tượng chậm muộn; nội dung  
báo cáo của một số sở, ngành không còn tính thời sự, cập nhật không đầy đủ 
những thông tin quan trọng trong tuần. Từ đó làm cho báo cáo tuần của Văn 
phòng UBND tỉnh không bảo đảm về thời hạn và chất lượng nội dung.   

Để bảo đảm thời hạn và chất lượng của báo cáo tuần gửi Thường trực 
Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành chủ động xây dựng báo 
cáo tuần phải cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ; gửi Văn phòng 
UBND tỉnh chậm nhất vào chiều thứ Tư hằng tuần. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị thủ trường các cơ quan 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 (NNK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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