
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
       Số: 51 /VP-KSTT  Lạng Sơn,  ngày   04  tháng 01 năm 2019 
 

V/v thẩm tra dự thảo Quyết định ban 
hành chế độ báo cáo định kỳ theo 

Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 
27/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh  

    Kính gửi:  
            - Sở Giao thông vận tải;        
          - Sở Nội vụ; 
          - Sở Thông tin và Truyền thông. 
                                         

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc 
thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; sau khi thẩm tra dự 
thảo Quyết định ban hành chế độ báo cáo định kỳ tại các Tờ trình: số 2962/TTr-
SGTVT ngày 12/12/2018 của Sở Giao thông vận tải, số 543/TTr-SNV ngày 
14/12/2018 của Sở Nội vụ, số 1446/TTr-STTTT ngày 14/12/2018 của Sở Thông 
tin và Truyền thông; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Dự thảo Quyết định ban hành chế độ báo cáo định kỳ do các cơ quan xây 
dựng đã có các nội dung cơ bản, cần thiết liên quan đến chế độ báo cáo, tuy 
nhiên bố cục và một số nội dung chưa được quy định rõ ràng và cụ thể. 

Để bảo đảm việc ban hành quy định về chế độ báo cáo trên địa bàn tỉnh 
được thống nhất về bố cục, đầy đủ về nội dung… tạo thuận lợi cho việc triển 
khai, thực hiện trong thực tiễn; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan 
nghiên cứu kỹ các yêu cầu về chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực ngành quản lý, để 
xây dựng dự thảo quy định về chế độ báo cáo, bảo đảm có đủ các thành phần: 
Tên báo cáo, nội dung yêu cầu báo cáo; đối tượng thực hiện báo cáo; cơ quan 
nhận báo cáo; phương thức gửi, nhận báo cáo; thời hạn gửi báo cáo; tần suất 
thực hiện báo cáo; thời gian chốt số liệu báo cáo; mẫu đề cương; biểu mẫu số 
liệu báo cáo (nếu có). Có thể tham khảo Mẫu Quyết định ban hành chế độ báo 
cáo do Văn phòng UBND tỉnh xây dựng gửi kèm Công văn này.  

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các Sở khẩn trương xây dựng, hoàn thiện 
dự thảo Quyết định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 
25/01/2019./.         

                                       

Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh (B/c); 
- C, PCVP, các phòng: NC, TH, KTN; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
 


		2019-01-04T08:45:21+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




