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Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 
06/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về công tác trọng tâm năm 2023 và kết quả 
thực hiện nhiệm vụ; Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác 

tháng 02; phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023. 

1. Công tác tham mưu tổng hợp. 

- Trong tháng 02 năm 2023, các phòng khối nghiên cứu tổng hợp chủ 

động tham mưu Thường trực UBND tỉnh thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo điều hành các Chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ động tham mưu tổng 

hợp, thẩm tra, rà soát, xử lý hồ sơ gửi đến UBND tỉnh giải quyết theo thẩm 

quyền. 

- Từ ngày 21/02/2023 đến 20/02/2023: Tiếp nhận 2.460 văn bản, hồ sơ; 

ban hành 863 văn bản đi; trong đó: Đã xử lý trong hạn 1.927 văn bản, đã xử lý 

quá hạn 253 văn bản; chưa xử lý trong hạn 10 văn bản, chưa xử lý quá hạn 150 

văn bản.  

+ Tham mưu Thường trực UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ 

chức 59 cuộc họp; ra thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh 37 thông 

báo; tháp tùng Thường trực, Lãnh đạo Văn phòng đi công tác 33 chuyến; xây 

dựng 20 kế hoạch đón, tiếp các đoàn khách đến thăm, làm việc với tỉnh và Văn 

phòng. 

(Danh sách chi tiết kèm theo) 

- Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư: Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh 
uỷ, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu cho 
Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND tỉnh tiếp dân 

định kỳ theo lịch được công bố; tham mưu các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, 
địa phương có liên quan giải quyết cụ thể từng vụ việc khiếu kiện của công dân 
để trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; thực hiện 

phân tích, giải thích và trả lời trực tiếp tại phiên tiếp công dân. Tham mưu ban 
hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân kịp thời; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo 

của UBND tỉnh về việc giải quyết đơn thư của công dân.  
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+ Kết quả thực hiện trong tháng 02/2023, cụ thể như sau: Tổng số tiếp 48 
lượt, với 72 người1; tổng số đơn tiếp nhận: 96 đơn2 (đơn đủ điều kiện xử lý: 80 
đơn; đơn khiếu nại: 12 đơn; đơn tố cáo: 11 đơn; đơn phản ánh, kiến nghị 57 

đơn).  

2. Công tác Kiểm soát Thủ tục hành chính. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng ban hành văn bản 
chỉ đạo, điều hành công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách 

hành chính3. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Quyết định Danh mục TTHC thuộc 
phạm vi chức năng quản lý với tổng số: 263 TTHC, trong đó: công bố mới, SĐ, 

bổ sung: 129 TTHC; bãi bỏ: 134 TTHC.  

Tổng số TTHC 3 cấp (tỉnh, huyện, xã): 1.952 TTHC, trong đó cấp tỉnh: 

1.500 TTHC; cấp huyện: 313 TTHC; cấp xã: 139 TTHC. 

Thực hiện đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành đăng tải đầy đủ Quyết 

định công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các sở, ngành, lên cổng dịch vụ công của 

tỉnh và Cơ sở dữ liệu về TTHC. 

- Trong tháng tiếp nhận 02 PAKN về TTHC thuộc lĩnh vực đất đai và 01 

TTHC (ngành dọc) lĩnh vực xuất nhập cảnh. 

3. Công tác Tổ chức hành chính 

- Về tổ chức bộ máy: Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ 
của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.  

- Công tác quản lý cán bộ: Ban hành Kế hoạch biên chế công chức Văn 
phòng UBND  tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2026; xây dựng kế hoạch tuyển 
dụng viên chức năm 2023 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

- Về công tác thi đua khen thưởng: Ban hành Kế hoạch công tác thi đua 

khen thưởng năm 2023; đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 và đề nghị Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”, tặng Bằng khen cho các tập 

thể, cá nhân năm 2022 và công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các đồng chí 
đủ điều kiện. 

- Công tác phòng chống tham nhũng: Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi vị 
trí công tác đối với công chức, viên chức  xử lý trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Văn phòng 
UBND tỉnh. 

                                        
1 Tiếp thường xuyên: 27 lượt, với 39 người, có vụ việc: 27 vụ việc; Chủ tịch tiếp định kỳ và đột xuất: 01 phiên, 

21 lượt, với 33 người, có vụ việc: 21 vụ  việc. 
2 Đơn nhiều người: 07 đơn; đơn một người: 89 đơn; đơn đủ điều kiện xử lý 80 đơn, với 80 vụ việc; đơn đã giải 

quyết: 46 đơn (26 đơn lần đầu, 20 đơn nhiều lần); đơn đang giải quyết 18 đơn, đơn chưa giải quyết 15 đơn.  
3 Ban hành 09 quyết định, điều hành về công tác kiểm soát thủ tục hành chính gồm: 05 Quyết định công bố Danh 

mục TTHC; 03 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ; 01 Quyết định về công tác kiểm soát TTHC. Tham mưu 

ban hành cho Thường Trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ban hành 03 kế hoạch; 01 báo cáo 

và 19 văn bản chỉ đạo về công tác CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính. 
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- Về công tác Văn thư: Thực hiện tiếp nhận 2.462 văn bản đến (luỹ kế 
4.749 văn bản, giảm 283 văn bản so với CK) ; ban hành: 1.053 văn bản đi (luỹ kế 
2.004 văn bản, tăng 150 văn bản so với CK) ; gửi văn bản đến các sở, ban, 

ngành, địa phương trong tỉnh: 4.000 bì; phô tô 63.940 trang văn bản. Quản lý và 
sử dụng con dấu, tài liệu đảm bảo bí mật nhà nước theo quy định. 

- Công tác Lưu trữ: Thực hiện thu thập tài liệu của các đồng chí Thường 
trực UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và một số phòng chuyên viên khối tham 

mưu tổng hợp 02m tài liệu; lập Biên bản giao - nhận hồ sơ, tài liệu mật vào lưu 
trữ cơ quan theo quy định; rà soát tiến hành lập hồ sơ hiện hành năm 2021. Phục 
vụ công tác tra cứu văn bản tại Văn phòng 10 lượt. 

- Về công nghệ thông tin: Tăng cường bảo mật hệ thống mạng Văn phòng,  

ký số và phát hành văn bản điện tử. Thực hiện số hóa kho tài liệu lưu trữ của Văn 
phòng. Tích cực tham mưu thực hiện các cuộc họp trực tuyến theo bốn cấp.  

4. Công tác Quản trị Tài vụ: 

- Trong tháng 02 năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt các điều 
kiện làm việc cho hoạt động của Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND 

tỉnh; phục vụ 54 cuộc họp của Thường trực UBND tỉnh tại trụ sở (luỹ kế 87 cuộc 
họp; giảm 37 cuộc so với CK); đón tiếp 08 đoàn khách đến công tác, làm việc tại 
tỉnh (luỹ kế 28 đoàn, tăng 18 đoàn so với CK) .  

- Thực hiện công tác đấu thầu các gói thầu được giao dự toán năm 2023. 

Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước thực hiện các nội dung chi thường 
xuyên được giao đầu năm 2023; thanh toán đầy đủ, kịp thời các chế độ chính 
sách cho CBCCVC và người lao động theo quy định. Thực hiện mua sắm, sửa 

chữa nhỏ đảm bảo hoạt động công tác Văn phòng.  

- Thực hiện việc đưa, đón các đồng chí Thường trực UBND tỉnh và Lãnh 
đạo Văn phòng đi công tác đảm bảo an toàn, chu đáo; lịch trình xe ô tô phục vụ 
lãnh đạo 28 lượt đi công tác (luỹ kế 79 lượt, tăng 18 lượt so với CK) , vận hành 

xe 16.987 km (luỹ kế 48.487km, tăng 19.067km so với CK) . 

5. Công tác Biên tập Cổng TTĐT. 

- Sản xuất, cập nhật, đăng tải 291 tin bài, cơ sở dữ liệu, văn bản điều hành 
(luỹ kế 521 tin bài, CSDL). Trong đó: Sản xuất 48 tin, bài; biên tập, cập nhật 11 
tin, bài của cộng tác viên; cập nhật 56 tin trong nước và quốc tế; đăng tải 91 bộ 

cơ sở dữ liệu; 85 văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh trên Cổng TTĐT tỉnh. Thực 
hiện điểm báo các cơ quan báo chí trung ương viết về tỉnh Lào Cai trong tháng 
2/2023 được 16 bản tin với 226 thông tin liên quan trực tiếp đến tỉnh. 

- Chuyên mục Hỏi - Đáp nhận được 39 câu hỏi của tổ chức, cá nhân gửi tới 

các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương; đã trả lời 17 câu, chờ trả lời 07 câu hỏi, chờ 
tiếp nhận 14 câu hỏi, xóa 01 câu hỏi; tăng 19 câu hỏi so với tháng 01/2023 và 
giảm 10 câu hỏi so với cùng kỳ năm 2022. 

- Tổng số truy cập trên Cổng TTĐT tỉnh đạt 588.151 lượt người, tăng gần 

74% so với tháng 01/2023 (338.332 lượt người) và bằng khoảng 27% so với 
cùng kỳ năm 2022 (2.166.113 lượt người). 
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- Đối với công tác vận hành Fanpage của UBND tỉnh: Đã đăng tải 38 tin 
vắn, bài viết, sự kiện; thu hút 26.903 lượt người tiếp cận, tương tác bài viết. Tổng 
số người theo dõi Fanpage hiện tại đạt 11.347 người; tăng 30 người so với tháng 

01 năm 2023. 

- Đối với Cổng hành chính công tỉnh Lào Cai trên Zalo: Cập nhật 69 tin 
bài, thu hút 21.170 lượt xem, chia sẻ và đánh giá. Tổng số người dùng đang quan 
tâm: 62.301 người, tăng hơn 500 người so với tháng 01/2023. 

- Xây dựng banner Chúc mừng năm mới 2023; Sổ tay tóm tắt một số quy 

trình, TTHC lĩnh vực đất đai; Lễ hội Hoa đào xứ Lạng năm 2023;...  và tạo liên 
kết đến các kênh tin, chuyên trang tương ứng trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai.  

- Tham mưu tạo lập Cổng TTĐT cấp xã của thị xã Sa Pa. Tham mưu hoàn 
thành xây dựng 36 Cổng TTĐT cấp xã và đã bàn giao cho 3 huyện: Bắc Hà, 

Mường Khương, Bát Xát. Hỗ trợ quản trị kỹ thuật Cổng TTĐT thành phần cho 
các cán bộ, chuyên viên thuộc đơn vị: xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn; Sở Nội 
Vụ; Sở Tư Pháp; Hội Nông dân tỉnh; Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 

tỉnh. 

- Trong tháng 02/2023, Cổng Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh đã 
đăng tải, cập nhật 24 tin, bài, bộ cơ sở dữ liệu. Trong đó tập trung vào việc đăng 
tải các văn bản về chương trình công tác, phong trào thi đua năm 2023, tổ chức 

Đại hội Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh, công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng 
viên chức, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương, 
của tỉnh Lào Cai… Tổng số lượt truy cập Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh 

tháng 02/2023 đạt 15.937 lượt; tăng gần 7.500 lượt người so với tháng 01/2023; 
lũy kế đến nay đạt 1.207.473 người. 

6. Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phục vụ người dân, doanh 
nghiệp đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (gọi tắt là Trung 

tâm); nghiêm túc thực hiện công tác theo dõi, giám sát việc chấp hành kỷ luật, 
kỷ cương, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên làm 
việc tại Trung tâm; đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục, giải 

quyết dứt điểm các hồ sơ chậm muộn; công tác xử lý phản ánh kiến nghị được 
thực hiện theo đúng quy định, mang lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
khi đến giao dịch thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu trạng 

thái hồ sơ qua Zalo, thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến không 
sử dụng tiền mặt; phối hợp với Cục thuế tỉnh Lào Cai, Ngân hàng Vietinbank 
Lào Cai, VNPT Lào Cai để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, 
đồng bộ dữ liệu TTHC từ Cổng dịch vụ công Quốc gia về Cổng dịch vụ công 
của tỉnh; triển khai gói SMS Brandname trên Cổng dịch vụ công tỉnh, hoàn thiện 

chức năng ký số lên tệp tin được số hóa; cung cấp thông tin cho Báo Lào Cai về 
việc thu phí đối với các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất do thay đổi địa giới đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  
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- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án phát triển 
Cổng Dịch vụ Công tỉnh Lao Cai trong thời gian tới để báo cáo Thường trực 
UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

  Trong tháng 02/2023, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC đã 

tiếp nhận 5.340 hồ sơ (trong đó: số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ là 5.035 hồ sơ, số hồ 
sơ của kỳ trước chuyển qua là 305 hồ sơ, lũy kế từ đầu năm: 8.617 hồ sơ). Trong 
đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 2.836 hồ sơ, chiếm 56,33%; số hồ sơ tiếp nhận 

trực tuyến là 2.199 hồ sơ, chiếm 43,67%; không có hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 

Các cơ quan, đơn vị đã giải quyết 4.114/5.340 hồ sơ tiếp nhận. Trong đó, 
hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 4.101 hồ sơ; Tổng số hồ sơ quá hạn 

(bao gồm hồ sơ đã có kết quả và đang giải quyết) là 102/5.340 hồ sơ (Trong đó: 
Sở Tài nguyên Môi trường 28 hồ sơ, UBND thành phố Lào Cai 72 hồ sơ, Sở Tư 
pháp 01 hồ sơ, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 01 hồ sơ). 

+ Đối với các hồ sơ quá hạn, Trung tâm Phục vụ Hành chính công yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi thư xin lỗi công dân, tổ chức và hẹn lại thời 
gian trả kết quả đối với các hồ sơ quá hạn. Trong tháng Trung tâm nhận được 08 
thư xin lỗi công dân, tổ chức và hẹn lại thời gian trả kết quả đối với các hồ sơ 

quá hạn đang được giải quyết. 

7. Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

- Trung tâm đã bố trí, phục vụ tốt các đoàn khách, các sự kiện của tỉnh và 
các sở, ngành, đơn vị. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn 
phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn an ninh trật tự trong đơn vị.  

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng 02/2023, như sau: Đón tiếp 

265 lượt khách nghỉ4 (luỹ kế 265 lượt, giảm 165 lượt so với CK); phục vụ 10 
cuộc họp tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (luỹ kế 24 cuộc, tăng 07 cuộc 
so với CK); 1.576 lượt khách ăn (lũy kế 5.342 lượt khách ăn, tăng 2.450 lượt 

khách). 

- Doanh thu trong tháng 02/2023, cụ thể như sau: 

+ Dư đầu kỳ: 199.029.000 đồng. 

+ Doanh thu: 608.736.000 đồng5 (Nhà khách Lào Cai: 60.360.000 đồng) . 
+ Tổng chi: 624.528.672 đồng6 (Nhà khách Lào Cai: 61.156.000 đồng). 

+ Dư cuối kỳ: 183.236.328 đồng (Nhà khách Lào Cai: 187.037 đồng). 

                                        
4 Trung tâm Hội nghị tỉnh đón tiếp 70 lượt khách nghỉ; Nhà khách Lào Cai đón tiếp 65 lượt khách nghỉ.  
5 Tổng thu Nhà khách Lào Cai: 61.780.000 đồng; Thu từ các dịch vụ: phòng nghỉ: 51.180.000 đồng (NK Lào Cai 

26.780.000 đồng); dịch vụ ăn: 473.056.000 đồng; hội trường: 48.500.000 đồng, dịch vụ khác: 36.000.000 đồng 

(Nhà khách Lào Cai 35.000.000 đồng). 
6 Các khoản chi trong tháng: Chi mua thực phẩm, hàng  hóa, vật tư buồng phòng, hội trường…: 229.573.000 đồng; 

Văn phòng phẩm: 950.000 đồng; Ma két, trang trí khánh tiết: 1.920.000 đồng; Chi lương tháng 02/2023: 

126.897.600 đồng; Các khoản trích theo lương  tháng 02/2023: 45.655.500 đồng; Thuê khoán lao động (Bảo vệ 

mục tiêu, công phụ bếp): 11.010.000 đồng; Thanh toán tiền ăn ca: 12.060.000 đồng; Thanh toán tiền làm thêm 

giờ: 30.030.000 đồng; Mua sắm tài sản cố định: 15.500.000 đồng; Nhiên liệu:  9.716.700 đồng; Dịch vụ viễn 

thông: 1.781.800 đồng; Truyền hình cáp: 2.274.800 đồng; Công ty nước sạch: 3.004.900 đồng; Công ty Điện lực: 

18.302.400 đồng; Nộp thuế GTGT,TNDN: 54.695.600 đồng. 
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8. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể:  

Các tổ chức đoàn thể Văn phòng UBND tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh 
đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền đã phát huy vai trò trong hoạt 
động của các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chữ thập đỏ 

và Hội Cựu chiến binh đã phối hợp chặt chẽ trong việc chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần, thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ công chức, viên chức, 
người lao động; vận động đoàn viên, hội viên nhiệt tình tham gia các phong trào 

do cơ quan các tổ chức phát động.  

* Đánh giá chung: 

Trong tháng 02 năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu thực hiện 
tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra, cụ thể: 

- Khối tham mưu tổng hợp đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được 
phân công đảm bảo tiến độ, đúng thời gian quy định và các nội dung làm việc 

của Thường trực UBND tỉnh với cơ sở; các nhiệm vụ phát sinh đột xuất đều 
được giải quyết dứt điểm, hoàn thành đảm bảo thời gian và chất lượng yêu cầu.  

- Khối hành chính nghiệp vụ đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Văn phòng 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường nâng cao chất lượng 

phục vụ, đáp ứng các yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường 
trực, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.  

- Các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò của mỗi tổ chức, tích cực tuyên 
truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào do cơ quan, tổ 

chức phát động. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2023 

1. Tiếp tục tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh thực hiện tốt Chương 
trình công tác số 01/CTr-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh và các nhiệm 
vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Chuẩn bị tốt các nội dung cho Hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất…  

3. Thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Sở, 
ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổng hợp báo cáo kết quả 
thực hiện các nhiệm vụ theo KL của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh.  

4. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện đảm bảo phục vụ lãnh đạo tỉnh 
tiếp công dân định kỳ theo quy định. 

  5.  Tập trung đôn đốc các sở, ngành, đơn vị giải quyết kịp thời các hồ sơ 

TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Theo dõi, quản lý việc chấp hành nghiêm 
túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì, phục vụ tốt việc tiếp nhận, giải quyết 

và trả kết quả TTHC cho người dân, tổ chức đối với công chức viên chức, người 
lao động làm việc tại Trung tâm. 

6. Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc CBCCVCLĐ thực hiện nghiệm túc  các quy 
chế, quy định, nội quy của Văn phòng. 
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7. Giao chỉ tiêu biên chế, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo 
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.  

8. Tập trung rà soát các quy chế đang thực hiện tại Văn phòng; xây dựng 
Quy chế làm việc của Văn phòng cho phù hợp với các quy định pháp luật. 

9. Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2023. 

10. Thực hiện phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh; đón 

tiếp các Đoàn công tác của trung ương, của tỉnh bạn. 

11. Tiếp tục sản xuất, đăng tải đầy đủ các thông tin chỉ đạo điều hành, các 
tin, bài, thông tin, dữ liệu trên các kênh chuyên đề trên Cổng TTĐT tỉnh và các 
thông tin quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 
nhà nước trên môi trường mạng. 

12. Thực hiện tốt, thường xuyên công tác điểm tin dư luận xã hội trái 
chiều và điểm tin về Lào Cai, trong nước, thế giới hằng ngày gửi Thường trực 

UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các chuyên viên tham mưu - tổng 
hợp. 

13. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút khách sử dụng dịch 
vụ để tăng doanh thu, đảm bảo thu nhập và các chế độ cho cán bộ, viên chức và 
người lao động. Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, an toàn 

vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ cơ quan… Tiếp tục tăng cường quảng 
bá rộng rãi mô các dịch vụ Hội nghị, hội thảo, tiệc cưới, sự kiện để nâng cao 
hiệu quả hoạt động kinh doanh.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tham mưu, phục vụ tháng 02; phương 

hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai./.  

 

Nơi nhận: 

- PCT1;  
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, TCHC. 
 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Phan Quốc Nghĩa 
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