
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 02 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện chế độ Báo 

cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-

VPCP của Văn phòng Chính phủ 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

 

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn 

phòng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai 

thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 

10210/VPCP-KSTT ngày 05/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về triển khai 

thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan đề xuất UBND tỉnh thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định tại Thông 

tư số 01/2020/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn xây dựng quy chế quản lý và 

thực hiện chế độ báo cáo định kỳ để triển khai thực hiện theo quy định. 

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố 

- Nghiên cứu nội dung Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, nghiêm túc thực 

hiện chế độ báo cáo khi có yêu cầu; chủ động phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện tốt các chế độ báo cáo của Văn 

phòng Chính phủ. 

- Đẩy mạnh công tác rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo phục vụ 

chỉ đạo, điều hành của cơ quan, địa phương và chế độ báo cáo cơ quan Trung 

ương theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Quyết định số 

01/2020/QĐ-UBND ngày 07/1/2020 về việc ban hành Quy định chế đô ̣báo cáo 

điṇh kỳ phuc̣ vu ̣muc̣ tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

- Nếu có nhu cầu triển khai thêm các báo cáo riêng phục vụ cho cơ quan, 

đơn vị, đề nghị phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh bổ sung 

vào hệ thống báo cáo. 

3. Các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 01/2020/TT-VPCP. 
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Văn phòng thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, THNC (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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