
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 
        

V/v xin ý kiến góp ý, thống nhất hệ 

thống chỉ tiêu số liệu tại biểu mẫu 

báo cáo trên Hệ thống thông tin  

báo cáo tỉnh Lạng Sơn 

        

 

 

Kính gửi:  

         - Các sở, ban, ngành; 

         - UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai, thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của 

Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản 

lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Viễn 

thông Lạng Sơn xây dựng, cụ thể hóa các hệ thống chỉ tiêu số liệu của 06 loại 

báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND. 

Để đảm bảo tính khả thi, đầy đủ thông tin số liệu liên quan của từng loại 

báo cáo trước khi chính thức đưa phần mềm vào hoạt động, Văn phòng UBND 

tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn nghiên 

cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với hệ thống chỉ tiêu số liệu tại các biểu 

mẫu kèm theo Công văn này. Ý kiến tham gia gửi Văn phòng UBND tỉnh trước 

ngày 20/7/2020 để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh.  

(Có các biểu mẫu theo từng loại báo cáo gửi kèm theo)./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, THNC(NNK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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