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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 8 năm 2018 

V/v nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

       hành chính và chế độ thông tin báo cáo  

                          
    Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

 

Thực hiện chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu 

quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kế 
hoạch số 17/KH-STNMT ngày 13/01/2018 về thực hiện chỉ thị số 02. Qua theo 

dõi thời gian qua các phòng, đơn vị thuộc Sở đã chủ động thực hiện tương đối 
nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và chế độ báo cáo của 
Sở. Tuy nhiên, còn một số công chức, viên chức và người lao động chưa nghiêm 

chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhất là hiệu quả và thời gian làm 
việc; trong phân công giải quyết công việc được giao tại một số phòng, đơn vị 

còn chưa khoa học, chưa bám sát vào chương trình, kế hoạch nhiệm vụ của Sở 
để tổ chức thực hiện; còn tình trạng đùn đẩy công việc; chưa chủ động phối kết 

hợp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được 
giao còn chậm; một số phòng, đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện chế độ thông 

tin báo cáo định kỳ theo Quy chế làm việc của Sở như không gửi báo cáo hoặc 
có gửi nhưng nội dung báo cáo còn sơ sài, chưa đánh giá hết kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được giao do vậy đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, chất 

lượng, tiến độ báo cáo. Để chấn chỉnh tình trạng này, Giám đốc Sở yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục quán triệt công chức, 
viên chức trong cơ quan, đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc, thực hiện đúng quy định về văn hóa 
công sở; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; chủ động nghiên cứu 

tham mưu và phối hợp xử lý các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ và chất 
lượng. Trong phân công nhiệm vụ phải theo hướng chuyên môn hóa từng khâu, 

từng loại công việc, theo đó phải bao quát, quán xuyến công việc và thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc thường xuyên và báo cáo lãnh đạo Sở kịp thời. 

 2. Thực hiện nghiên túc chế độ thông tin, báo cáo theo Quy chế làm việc 

của Sở (Nội dung báo cáo theo đề cương gửi kèm, các nhiệm vụ có số liệu đề 
nghị tổng hợp biểu chi tiết có lũy kế). Báo cáo gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Thời gian cụ thể như sau:  

 - Báo cáo tháng: Trước ngày 12 hằng tháng; 

 - Báo cáo quý: Trước ngày 15 tháng cuối quý; 

 - Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 15/6 hằng năm; 

 - Báo cáo 9 tháng: Trước ngày 15/9 hằng năm; 
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 - Báo cáo năm: Trước ngày 15/12 hằng năm; 

 - Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề: Các phòng, đơn vị được giao thực 

hiện theo yêu cầu và thời hạn quy định của cơ quan, đơn vị yêu cầu báo cáo. 

 3. Giao Văn phòng Sở mở sổ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung 

(1), phòng Kế hoạch - Tài chính mở sổ theo dõi chất lượng, chế độ thông tin báo 
cáo việc thực hiện nội dung (2); kịp thời báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo, coi 
đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối 

với tập thể và cá nhân của các Phòng, đơn vị thuộc Sở.  

  Yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (b/c)                                
- Như trên;                                                                     
- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT (đăng trên Website) 

- Lưu: VT. 
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