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UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG HĐND-UBND 

 
Số: 222 /TB-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 TP. Lạng Sơn, ngày 21 tháng  6 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo, công chức và người lao động  

Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn 
 

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND thành  phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-
2021; Căn cứ Quyết định Quyết định số 09 /2016/QĐ-UBND  ngày 03 tháng 10 
năm 2016 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế làm việc của 
Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021; Căn cứ quy chế làm 
việc của Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 
07/6/2018 của Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

Được sự nhất trí của Lãnh đạo UBND thành phố và Thường trực HĐND 
thành phố, Văn phòng HĐND - UBND thành phố phân công nhiệm vụ của lãnh 
đạo, công chức, người lao động thuộc Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng 
Sơn như sau: 

A. NHIỆM VỤ CHUNG 

Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan đơn vị, UBND các 
phường xã, các tổ chức liên quan thực hiện Chương trình công tác của HĐND- 
UBND thành phố, Quy chế làm việc của HĐND- UBND thành phố, chuẩn bị các 
chương trình, kế hoạch, dự thảo văn bản, đề án, dự án, báo cáo theo quy định để 
trình HĐND-UBND thành phố xem xét, quyết định; 

Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, dự thảo 
văn bản, đề án, dự án, báo cáo theo chương trình công tác của HĐND- UBND 
thành phố và các công việc khác do các Phòng, Ban, Cơ quan đơn vị, UBND các 
Phường xã, các tổ chức liên quan trình HĐND- UBND thành phố (đối với các dự 
thảo, hồ sơ  trình lãnh đạo UBND thành phố là bản giấy chuyên viên phụ trách 
mảng phải lập phiếu trình kèm theo hồ sơ); 

Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan đơn vị, UBND các phường xã, các tổ 
chức liên quan chuẩn bị nội dung, Giấy mời (các cuộc họp theo quy định, đối với 
cuộc họp mời các đơn vị sở ngành, lãnh đạo tỉnh... ban hành trước ít nhất 3 ngày 
trừ cuộc họp đột xuất) phục vụ phiên họp thường kỳ, bất thường, các cuộc họp và 
hội nghị chuyên đề của HĐND- UBND thành phố; ghi biên bản họp, thẩm định các 
văn bản và phối hợp phòng, ban chuyên môn dự thảo Thông báo kết luận của 
Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố thuộc lĩnh vực được 
phân công ban hành chậm nhất sau 1,5 ngày kể từ khi kết thúc cuộc họp. 

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định, chỉ 
thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã 
giao các cơ quan, đơn vị thực hiện còn tồn đọng; rà soát tiến độ thực hiện. - Truyền 
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đạt thông tin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tới phòng ban, cơ quan, đơn vị 
và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện báo cáo kết quả theo quy định.  

Tiếp nhận văn bản (văn bản đến do lãnh đạo văn phòng phân giao) thuộc 
lĩnh vực phụ trách chuyển các phòng ban, cơ quan, đơn vị (hoặc xin ý kiến chỉ đạo 
của Chủ tịch, Phó Chủ tịch thành phố để triển khai) và chịu trách nhiệm đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp theo dõi thống kê các đầu việc, nhiệm vụ báo cáo 
kết quả theo quy định. 

Phối kết hợp trong việc tổng hợp các báo cáo, đôn đốc, rà soát, thống kê (đối 
với việc đã giao); tham mưu xây dựng lịch công tác, đề xuất những nội dung liên 
quan mảng công việc phụ trách. Có trách nhiệm theo dõi Lịch công tác của Lãnh 
đạo thành phố theo mảng phụ trách, báo cáo lãnh đạo Văn phòng để kịp thời điều 
xe (có thể chủ động thông tin cho Tổ lái xe đảm bảo phục vụ hoạt động của Lãnh 
đạo thành phố). Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo sự phân công của 
Chánh Văn phòng. 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 

1. Ông Hoàng Thái Lâm - Chánh Văn phòng 

Phụ trách chung trong lãnh đạo điều hành các hoạt động của Văn phòng 
HĐND-UBND đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, 
chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND 
thành phố về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; 

Chủ trì trong việc xây dựng, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, kế 
hoạch hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND. Công tác phân giao văn bản (trực 
tiếp xử lý văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; ủy quyền cho các Phó Chánh văn phòng xử 
lý văn bản theo mảng phân công);  

Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ 
luật; công tác tài chính - là chủ tài khoản của cơ quan; công tác đối ngoại; phụ 
trách cải cách hành chính của Văn phòng; Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành 
phố triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành 
phố. Chỉ đạo lĩnh vực y tế, triển khai các nhiệm vụ về VSATTP, hành nghề y dược 
tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm chỉ đạo thẩm 
định các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo theo dõi đôn đốc, nhiệm vụ của chuyên viên, 
đôn đốc các cơ quan, phòng ban, đơn vị do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố 
phụ trách. Phối hợp các đơn vị tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ 
chức các cuộc họp, ký ban hành, thẩm tra trình ký ban hành các văn bản (Giấy mời, 
thông báo kết luận, thông báo ý kiến chỉ đạo…), tham dự các cuộc họp nội dung 
liên quan các đơn vị thuộc khối phụ trách (Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh 
tra thành phố, các phường, xã) trong việc tổ chức, triển khai thực hiện những vấn 
đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 
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Trực tiếp tham mưu, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài vụ cơ quan,  
việc bảo vệ an toàn cơ quan, Thực hiện nhiệm vụ khác do thường trực HĐND, Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố phân công. 

 Chỉ đạo, tham mưu giúp lãnh đạo UBND thành phố, thường trực HĐND 
thành phố xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác của HĐND - 
UBND thành phố. Công tác phối hợp giữa Văn phòng HĐND - UBND thành phố 
với Văn phòng Thành uỷ và các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan 
chuyên môn, UBND phường, xã thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và 
quyết định của UBND thành phố. 

Ký các văn bản thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố, các văn bản thông báo 
ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, các văn bản của Văn 
phòng và lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo. 

Trực tiếp tham mưu giúp việc cho đồng chí Chủ tịch UBND thành phố. 

2. Bà Lăng Thị Trịnh - Phó Chánh Văn phòng 

Giúp việc cho Chánh Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng 
và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao; thẩm định các quyết định và 
các văn bản thuộc lĩnh vực khác của UBND thành phố khi Chánh văn phòng đi 
vắng hoặc khi được ủy quyền. 

Phụ trách công tác tổng hợp, theo dõi, tham mưu xây dựng và quản lý 
chương trình, báo cáo công tác tuần, tháng, quý, năm của UBND, lãnh đạo  UBND 
thành phố. Tham mưu, dự thảo các văn bản của Chủ tịch UBND thành phố về việc 
giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, văn bản, đề án của 
UBND thành phố trình hội ý Thường trực, các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành Đảng bộ thành phố, phiên họp thường kỳ của UBND và các kỳ họp 
định kỳ của HĐND thành phố; phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong việc tổ 
chức thẩm tra, xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án trước khi trình và xây dựng 
chương trình tổ chức các cuộc họp thường kỳ UBND thành phố, họp Chủ tịch các 
Phó Chủ tịch UBND thành phố.  

Tham mưu dự thảo Thông báo kết luận cuộc họp giải quyết công việc định 
kỳ tháng, giao ban tuần của UBND thành phố. Tổng hợp thu thập xử lý thông tin 
về KT-XH-ANQP hàng tháng; đôn đốc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quyết định, Đề án, Chỉ thị của UBND 
và Chủ tịch UBND thành phố.  

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo theo dõi đôn đốc nhiệm vụ của chuyên viên phụ 
trách khối Văn hóa - Xã hội và các phòng ban đơn vị thuộc khối Văn hóa - Xã hội, 
Tham dự các cuộc họp, hội nghị liên quan các đơn vị thuộc khối phụ trách và các 
phường, xã trong việc tổ chức, triển khai thực hiện những vấn đề liên quan đến lĩnh 
vực được phân công. Phụ trách công tác ISO, Kiểm soát thủ tục hành chính, công 
tác Ngoại vụ, công tác dân tộc, Bộ phận văn thư lưu trữ. 

Xây dựng lịch, bố trí phòng họp, hội trường chuẩn bị các điều kiện phục vụ 
cho các cuộc họp, kỳ họp của HĐND-UBND thành phố. Bố trí, điều động xe hàng 
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ngày; Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng HĐND - 
UBND thành phố với các cơ quan, đơn vị. 

Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, các văn bản của Văn phòng, các văn bản 
thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; Ký các văn bản sao lục, xử lý văn bản 
đến thuộc lĩnh vực phụ trách, văn bản sao lục trên mạng khi được ủy quyền.   

Trực tiếp tham mưu giúp việc đ/c Nông Bích Diệp - PCT UBND thành phố 
và thực hiện nhiệm vụ khác do thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và 
Chánh văn phòng phân công. 

3. Ông Trần Đức Thọ - Phó Chánh Văn phòng 

Giúp việc cho Chánh Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng 
và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao. 

Được Chánh Văn phòng uỷ quyền thay mặt giải quyết công việc thuộc thẩm 
quyền của Chánh Văn phòng ký và xử lý văn bản khi Chánh văn phòng đi vắng. 
Khi được chủ tài khoản uỷ quyền ký thay văn bản liên quan đến tài chính của đơn 
vị theo quy định.  

Trực tiếp phụ trách tham mưu công tác hoạt động của HĐND, Thường trực 
HĐND thành phố. Làm Trưởng ban Tiếp công dân, tham mưu lĩnh vực công tác 
tiếp công dân của HĐND, UBND thành phố. Tổ chức điều hành, phối hợp việc tiếp 
công dân. Chỉ đạo, thẩm tra việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho lãnh đạo thành phố 
tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; ban hành thông báo kết quả tiếp công dân. 
Phối hợp các đơn vị tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức các cuộc 
họp, dự họp, ký ban hành, thẩm tra trình ký ban hành các văn bản (Giấy mời, thông 
báo kết luận, thông báo ý kiến chỉ đạo…), về nội dung xử lý đơn thư kiến nghị, 
phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực 
hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giao, kết quả thực hiện 
quyết định, kết luận giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố liên quan 
việc tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc… 

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo theo dõi đôn đốc, nhiệm vụ của chuyên viên phụ 
trách và các phòng ban đơn vị thuộc khối xây dựng cơ bản, tài nguyên và môi 
trường; Phối hợp các đơn vị tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức 
các cuộc họp, ký ban hành, thẩm tra trình ký ban hành các văn bản (Giấy mời, 
thông báo kết luận, thông báo ý kiến chỉ đạo…), tham dự các cuộc họp nội dung 
liên quan các đơn vị thuộc khối phụ trách (Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA XDCB, 
Phòng TN-MT) và UBND các phường, xã trong việc tổ chức, triển khai thực hiện 
những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công.  

Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng HĐND - 
UBND thành phố với các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ 
đạo hoặc được phân công; thực hiện bố trí các điều kiện tiếp, phục vụ các đoàn 
khách đến và đi công tác của thành phố. Phối hợp giúp quản lý các phương tiện (xe 
ôtô) của UBND thành phố theo quy định. Bố trí, điều động xe hàng ngày. Giúp 
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Chánh văn phòng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác điều hành của UBND 
thành phố.  

Tham mưu giúp việc Thường trực HĐND và đ/c Nguyễn Văn Hạnh - PCT 
UBND thành phố, ngoài ra thực hiện nhiệm vụ khác do thường trực HĐND, lãnh 
đạo UBND thành phố và Chánh Văn phòng phân công. 

4. Ông Dương Công Dũng - Phó Chánh Văn phòng 
Trực tiếp tham mưu, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài vụ cơ quan, 

hành chính quản trị, Cải cách hành chính, hoạt động Trang thông tin điện tử, bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả, việc bảo vệ an toàn cơ quan, bộ phận bảo vệ, lái xe, 
tạp vụ; quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Văn phòng; Duyệt theo dõi sửa chữa và 
đề nghị mua sắm mới khi cần thiết... chỉ đạo công tác Quản trị mạng; Triển khai 
Quy chế đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan đơn vị, UBND các 
phường, xã. 

 Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo theo dõi đôn đốc, nhiệm vụ của chuyên viên 
phụ trách khối Kinh tế - Đô thị và các phòng ban đơn vị thuộc khối Kinh tế - Đô 
thị; Phối hợp các đơn vị tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức các 
cuộc họp, dự họp, ký ban hành, thẩm tra trình ký ban hành các văn bản liên quan 
các phường, xã trong việc tổ chức, triển khai thực hiện những vấn đề liên quan đến 
lĩnh vực được phân công. Chấm công, theo dõi làm thêm giờ của đơn vị, Quản lý 
các phương tiện (xe ôtô) của UBND thành phố theo quy định. Phụ trách công tác 
phòng cháy, chữa cháy của cơ quan. Đôn đốc thông báo kết luận cuộc họp thành 
viên UBND và các cuộc họp được giao tham dự. 

Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng HĐND - 
UBND thành phố với khối các cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân; các cơ 
quan, đơn vị thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra 
việc thực hiện Nội quy trụ sở UBND (sử sụng điện, nước…) tổ chức trang trí, vệ 
sinh, chăm sóc cảnh quan khuôn viên cơ quan xanh - sạch - đẹp.  

 Tham mưu Lãnh đạo UBND thành phố, thường trực HĐND thành phố xây 
dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác của HĐND - UBND thành phố. 
Công tác phối hợp giữa Văn phòng HĐND - UBND thành phố với Văn phòng 
Thành uỷ và các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, 
UBND phường, xã thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và quyết định 
của UBND thành phố. 

Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, các văn bản của Văn phòng, các văn bản 
thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; Ký các văn bản sao lục, xử lý văn bản 
đến thuộc lĩnh vực phụ trách, văn bản sao lục trên mạng khi được ủy quyền.   

Trực tiếp tham mưu giúp việc đ/c Lê Tuấn Minh - PCT UBND thành phố và 
thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và 
Chánh văn phòng phân công. 

II.TỔ CHUYÊN VIÊN 
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1. Bà Dương Thu Thủy - Chuyên viên 
Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, 

tài nguyên, môi trường, hồ sơ cấp GCNQSD đất; công tác liên quan đến bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư. Thẩm định và tham mưu ban hành các văn bản liên 
quan đến lĩnh vực được giao. 

 Theo dõi, phối hợp triển khai, đôn đốc nhiệm vụ của các đơn vị:  Phòng Tài 
nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ và các phường, xã trong việc tổ chức, 
triển khai thực hiện những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công, theo dõi 
nhiệm vụ trên phần mềm (lĩnh vực được giao phụ trách), gửi báo cáo kết quả 
nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối để tổng hợp, đảm bảo không để tồn đọng nhiệm vụ 
(chuyển đ/c Nông Hồng Nhung tổng hợp chung trước ngày 16 hàng tháng). Triển 
khai thực hiện phần mềm quản lý nhiệm vụ của UBND tỉnh giao.  

Trực tiếp tham mưu giúp việc cho Đ/c Phó chủ tịch UBND phụ trách khối 
GPMB, Quản lý đất đai. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, 
lãnh đạo UBND thành phố và Chánh Văn phòng phân công. Thực hiện nhiệm vụ 
thông báo kết luận tuần. 

2. Bà: Nguyễn Hoàng Anh – Chuyên viên 

Chịu trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình hoạt động hàng ngày của “Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả”. Quản lý văn phòng phẩm, báo cáo, đề xuất với lãnh đạo 
Văn phòng về nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm và các điều kiện khác phục vụ 
hoạt động của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 
thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, lĩnh vực hộ tịch và lĩnh vực khác khi được 
giao, theo dõi nhiệm vụ trên phần mềm (lĩnh vực được giao phụ trách), gửi báo cáo 
kết quả nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối để tổng hợp, đảm bảo không để tồn đọng 
nhiệm vụ. 

Chịu trách nhiệm chính trong việc vận hành hệ thống máy móc, trang thiết 
bị làm việc; tắt - mở hệ thống màn hình cảm ứng, màn hình soi mã vạch tra cứu kết 
quả và các thiết bị máy móc khác tại nơi làm việc của “Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả” theo đúng quy trình; khi phát hiện có vấn đề trục trặc liên hệ với Chuyên 
viên quản trị mạng của Văn phòng để xử lý. 

Tổng hợp báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực được phân công 
phụ trách và báo cáo chung của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo định kỳ 
hàng tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu của lãnh đạo Văn phòng. 

Tham mưu công tác kiểm soát TTHC. Thực hiện các nhiệm vụ được quy 
định tại Điều 8, Quy chế tổ chức và hoạt động “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” 
ban hành kèm theo Quyết định 3170/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND 
Thành phố Lạng Sơn. Triển khai thực hiện phần mềm quản lý nhiệm vụ của 
UBND tỉnh giao.  

3. Ông Phạm Xuân Anh – Viên chức biệt phái 

Giúp Lãnh đạo Văn phòng theo dõi đôn đốc, nhiệm vụ; đôn đốc các cơ quan, 
phòng ban, đơn vị thuộc khối nội chính do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố 
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trực tiếp chỉ đạo (Phòng Nội vụ, Thanh tra, Tư Pháp, Công an thành phố, Ban Chỉ 
huy Quân sự thành phố), giữ mối liên hệ với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, 
Tòa án nhân dân thành phố. chịu trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng thẩm định 
các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

Tổng hợp các nội dung theo dõi, đôn đốc công việc, kết luận UBND tỉnh, 
thành phố giao các đơn vị thực hiện thuộc lĩnh vực công tác được phân công 
(chuyển đ/c Nông Hồng Nhung tổng hợp chung trước ngày 16 hàng tháng). 

Tổng hợp các báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu. Triển khai thực hiện 
phần mềm quản lý nhiệm vụ của UBND tỉnh giao.  

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch UBND thành phố và lãnh đạo Văn phòng phân công. 

4. Ông: Hoàng Mạnh Trường – Công chức biệt phái 
Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Công tác quản lý đô thị; Công tác quản 

lý nhà nước về giao thông, an toàn giao thông. Tài chính và ngân sách nhà nước, 
quản lý giá, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thực hiện phân bổ Ngân sách, điều 
hoà các nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp của tỉnh; Nông nghiệp, lâm nghiệp, 
phát triển nông thôn, quản lý bảo vệ rừng; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới; quản lý, bảo trì các cơ sở hạ tầng về nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thuỷ lợi; công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn; Quản lý 
nhà nước về thương mại; Quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương 
mại;  Thực hiện các mặt công tác, lĩnh vực: Điện lực; quản lý nhà nước về công 
nghiệp, cụm công nghiệp; Thi hành án dân sự.  Chịu trách nhiệm soạn thảo, kiểm 
tra, thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế do UBND thành phố phát hành. 

Tổng hợp các nội dung theo dõi, đôn đốc công việc, kết luận UBND tỉnh, 
thành phố giao các đơn vị thực hiện thuộc lĩnh vực Kinh tế (chuyển đ/c Nông Hồng 
Nhung tổng hợp chung trước ngày 16 hàng tháng). 

Chuẩn bị giấy mời, nội dung, tài liệu, tham dự và ghi biên bản hoặc thông 
báo kết luận tuần các cuộc họp liên quan đến khối Kinh tế. Theo dõi nhiệm vụ trên 
phần mềm (lĩnh vực được giao phụ trách), gửi báo cáo kết quả nhiệm vụ cho cán 
bộ đầu mối để tổng hợp, đảm bảo không để tồn đọng nhiệm vụ. Tham mưu cho 
lãnh đạo văn phòng thực hiện Quy trình ISO.  

Theo dõi, phối hợp triển khai, đôn đốc nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Tài 
chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT; Đội TTĐT; Ban quản lý Chợ 
Giếng Vuông, Chi cục Thuế thành phố, Đội Quản lý thị trường số 1; Chi cục 
Thống kê; Hạt Kiểm lâm, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, 
Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi và Chi cục Thi hành án dân sự, các 
phường, xã trong việc tổ chức, triển khai thực hiện những vấn đề liên quan đến lĩnh 
vực được phân công. Triển khai thực hiện phần mềm quản lý nhiệm vụ của UBND 
tỉnh giao.  

Tổng hợp báo cáo, thông báo kết luận tuần, thực hiện các nhiệm vụ khác do 
Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo Văn 
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phòng phân công. Trực tiếp tham mưu giúp việc cho Đ/c Phó chủ tịch UBND phụ 
trách khối Kinh tế, đô thị: 

5. Bà: Nông Hồng Nhung – Công chức biệt phái 
Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo; các chương trình 

mục tiêu thuộc lĩnh vực theo dõi; Công tác: Đoàn thể, nhân đạo từ thiện thuộc lĩnh 
vực được phân công. Theo dõi, tham mưu về công tác: Quản lý nhà nước về  công 
tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ Phụ nữ; công tác Mặt trận, đoàn thể, từ thiện 
nhân đạo theo lĩnh vực; Theo dõi, tham mưu về công tác: Thông tin - truyền thông,  
tuyên truyền; Văn hoá Thể thao và Du lịch; di tích, di sản; Phát thanh - Truyền 
hình; gia đình; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; giảm nghèo, dạy nghề, việc làm; 
tín dụng cho vay các chương trình với lãi suất ưu đãi đối với các đối tượng chính 
sách. Theo dõi, tham mưu xây dựng và quản lý lịch, chương trình công tác tuần, 
tháng, quý, năm của TT HĐND, lãnh đạo UBND thành phố. Giúp lãnh đạo Văn 
phòng dự thảo các văn bản của Chủ tịch UBND thành phố về việc giao nhiệm vụ 
cho các đơn vị chuẩn bị các báo cáo, đề án của UBND thành phố trình Thường trực 
Thành ủy, các kỳ họp của Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ 
thành phố, phiên họp thường kỳ của UBND thành phố và các kỳ họp định kỳ của 
HĐND thành phố; phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong việc tổ chức thẩm tra, 
xem xét các văn bản, báo cáo.. trước khi trình và xây dựng chương trình tổ chức 
các cuộc họp thường kỳ UBND thành phố, họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND 
thành phố. Ghi biên bản họp và dự thảo Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ 
của UBND thành phố.  

Chịu trách nhiệm phối hợp thẩm tra các báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 
của UBND thành phố và các báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu của Chủ tịch 
UBND thành phố. 

Giúp Lãnh đạo Văn phòng theo dõi, chỉ đạo, thẩm tra việc tổng hợp thu thập 
xử lý thông tin về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hàng tháng; theo dõi 
nhiệm vụ trên phần mềm (lĩnh vực được giao phụ trách), gửi báo cáo kết quả 
nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối để tổng hợp, đảm bảo không để tồn đọng nhiệm vụ. 

Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tháng định kỳ của UBND thành phố. 
(Hoàn thiện gửi dự thảo báo cáo Lãnh đạo Văn phòng trước ngày 19 hàng tháng). 
Triển khai thực hiện phần mềm quản lý nhiệm vụ của UBND tỉnh giao.  

Tham mưu thực hiện công tác Ngoại vụ, Thực hiện các nhiệm vụ khác do 
Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo Văn 
phòng phân công. Trực tiếp tham mưu giúp việc cho Đ/c Phó chủ tịch UBND phụ 
trách khối văn hóa xã hội: 

6. Bà Nông Bích Hoa – Viên chức biệt phái 
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, kiểm 

tra các hồ sơ xin cấp phép xây dựng do Phòng Quản lý đô thị chuyển sang trình 
lãnh đạo UBND thành phố ký ban hành. 

Phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan đến lĩnh vực phụ trách trong 
công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ theo Quy chế hoạt động; báo cáo, kiến nghị, đề 
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xuất với lãnh đạo Văn phòng các nội dung liên quan đến công tác chuyên môn và 
hoạt động chung của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Triển khai thực hiện phần 
mềm quản lý nhiệm vụ của UBND tỉnh giao.  

Giúp đ/c Hoàng Anh các nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các 
nhiệm vụ được quy định tại Điều 8, Quy chế tổ chức và hoạt động “Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả” ban hành kèm theo Quyết định 3170/QĐ-UBND ngày 
17/11/2015 của UBND Thành phố Lạng Sơn. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi 
lãnh đạo Văn phòng phân công. 

7. Ông Bùi Ngọc Tuyền – Viên chức biệt phái 

Phụ trách công tác quản trị mạng. Chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất với 
lãnh đạo văn phòng về việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa toàn bộ 
hệ thống máy tính, trang thiết bị công nghệ thông tin các phòng làm việc của TT 
HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng, hệ thống truyền hình 
trực tuyến và mạng tin học trong cơ quan. 

Duy trì hoạt động hệ thống mạng điều hành Văn phòng điện tử eOffice, 
Egov...kiểm soát việc chuyển, nhận tài liệu, văn bản trên mạng eOffice. Phối hợp 
với Văn thư đảm bảo thực hiện công tác bảo mật của cơ quan theo quy định. 

Theo dõi tham mưu thực hiện công tác ứng dụng CNTT, ISO trong hoạt 
động của Văn phòng. duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của thành phố. 
Giúp sử dụng phần mềm về theo dõi đôn đốc nhiệm vụ của tỉnh và gửi báo cáo kết 
quả nhiệm vụ cho đồng chí Xuân Anh để tổng hợp, đảm bảo không để tồn đọng 
nhiệm vụ. Phụ trách tăng âm, loa, đài, điều hòa... các phòng họp, hội trường; chuẩn 
bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp của HĐND và UBND thành phố. Hỗ trợ 
thực hiện nhiệm vụ của bộ phận Văn thư khi được phân công. 

Tham mưu công tác phòng cháy chữa cháy trụ sở cơ quan. Thực hiện các 
công việc khác khi lãnh đạo văn phòng phân công. 

8. Ông Hoàng Minh Nghĩa – Công chức biệt phái 

Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng giúp Thường trực Thành ủy, HĐND, 
UBND thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn 
thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện nhiệm vụ trực tiếp công 
dân hàng ngày tại Phòng Tiếp công dân của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. 
Chịu trách nhiệm soạn thảo, kiểm tra, thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực tiếp 
công dân; tổng hợp báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn định kỳ 
hàng tháng của UBND thành phố; thông báo kết quả công tác tiếp công dân hàng 
tháng của UBND thành phố. 

Tổng hợp các nội dung theo dõi, đôn đốc công việc, kết luận UBND tỉnh, 
thành phố giao các đơn vị thực hiện thuộc lĩnh vực công tác tiếp công dân, giải 
quyết đơn thư (chuyển đ/c Nông Hồng Nhung tổng hợp chung trước ngày 16 hàng 
tháng). Phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ,  và các cơ 
quan hữu quan khác chuẩn bị cho Chủ tịch UBND thành phố, Thường trực Hội 
đồng nhân dân thành phố thực hiện tiếp công dân. 
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Đề xuất hoặc trực tiếp đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử 
người có trách nhiệm đến Trụ sở Tiếp công dân của thành phố để phối hợp tham 
gia tiếp công dân khi có vụ việc phức tạp hoặc trong trường hợp cần thiết khác. Đề 
nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền xử lý đối với người có hành vi 
vi phạm pháp luật về tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp công dân. 

Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 
quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố 
cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng 
chính sách, pháp luật. Triển khai thực hiện phần mềm quản lý nhiệm vụ của 
UBND tỉnh giao.  

Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 
Theo dõi nhiệm vụ trên phần mềm (lĩnh vực được giao phụ trách), gửi báo cáo kết 
quả nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối để tổng hợp, đảm bảo không để tồn đọng nhiệm 
vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố và lãnh đạo Văn phòng phân công. 

9. Ông Lưu Hồng Phong – Viên chức biệt phái 

Tham mưu đôn đốc các phòng, ban, đơn vị cung cấp tin, bài và phối hợp với 
Đài Truyền thanh - Truyền hình tổng hợp, cập nhật tin, bài trên Trang thông tin 
điện tử thành phố; Tổ chức hoạt động trang thông tin diện tử của UBND thành 
phố, tham gia các đoan công tác của CT, PCT UBND thành phố để ghi hình, tổng 
hợp các tin bài hình ảnh về hoạt động của thành phố giử đăng tin trên Đài PTTH 
Lạng Sơn, báo Lạng Sơn... 

Hỗ trợ bộ phận quản trị mạng, chuẩn bị tăng âm, loa, đài, điều hòa... các 
phòng họp, hội trường; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp của HĐND và 
UBND thành phố. Làm nhiệm vụ thủ quỹ của cơ quan, thực hiện quản lý quỹ đúng 
quy định của pháp luật, công tác hành chính quản trị. Theo dõi nhiệm vụ trên phần 
mềm (lĩnh vực được giao phụ trách), gửi báo cáo kết quả nhiệm vụ cho cán bộ đầu 
mối để tổng hợp, đảm bảo không để tồn đọng nhiệm vụ. 

Tham mưu công tác phòng cháy chữa cháy trụ sở cơ quan. Thực hiện các 
nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố 
và lãnh đạo Văn phòng phân công. 

10. Bà Vũ Thị Bích 

Tham mưu công tác VSATTP, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm Y tế; theo dõi nhiệm vụ trên phần mềm (lĩnh vực được giao phụ 
trách), gửi báo cáo kết quả nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối để tổng hợp, đảm bảo 
không để tồn đọng nhiệm vụ (chuyển đ/c Nông Hồng Nhung tổng hợp chung trước 
ngày 16 hàng tháng). Tham mưu cho lãnh đạo văn phòng xây dựng triển khai các 
kế hoạch, phụ trách thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về tiêu chí xã. Thực hiện tham 
mưu cho các ban chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực y tế được Chánh văn phòng phân 
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công. Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác và báo báo kết quả thực 
hiện nhiệm vụ được phân công. 

Thực hiện công tác thống kê báo cáo của lĩnh vực y tế. Theo dõi hoạt động 
của các chương trình y tế của tuyến phưỡng xã. Giao ban thường kỳ, hàng tuần 
cùng Trung tâm Y tế vào sáng thứ hai. Phụ tránh công tác ATTP và thực hiện một 
số nhiệm vụ khác khi Chánh văn phòng phân công. 

11. Bà Hoàng Thị Yến 

Phụ trách công tác hành nghề y dược ngoại công lập. Tham mưu xây dựng 
các kế hoạch, chương trình công tác. Tham gia các đoàn kiểm tra liên quan đến 
lĩnh vực tham gia được giao phụ trách. 

Tham mưu thực hiện công tác Cải cách hành chính của Văn phòng; Công tác 
thi đua- khen thưởng, công tác tổng hợp chung của Văn phòng. Triển khai thực 
hiện phần mềm quản lý nhiệm vụ của UBND tỉnh giao.  

Thực hiện công tác dân tộc, tổng hợp, chuẩn bị các phòng họp, lễ tân. Thực 
hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo văn phòng phân công theo dõi nhiệm 
vụ trên phần mềm (lĩnh vực được giao phụ trách), gửi báo cáo kết quả nhiệm vụ 
cho cán bộ đầu mối để tổng hợp, đảm bảo không để tồn đọng nhiệm vụ (chuyển đ/c 
Nông Hồng Nhung tổng hợp chung trước ngày 16 hàng tháng). 

12. Bà Đường Thị Lành - Kế toán Văn phòng HĐND-UBND 

Thực hiện nhiệm vụ kế toán cơ quan, tổ chức quản lý các nguồn kinh phí, tài 
sản, ô tô, phòng làm việc, phòng họp đúng theo quy định của pháp luật; thực hiện 
thanh quyết toán đúng nguyên tắc tài chính; chịu trách nhiệm xây dựng dự toán 
đảm bảo chi cho hoạt động của TT HĐND, UBND và Văn phòng; quan tâm chăm 
lo đến cán bộ, công chức. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hội nghị, hoạt 
động của TT HĐND, Lãnh đạo UBND và cơ quan Văn phòng. 

Tham mưu lãnh đạo về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. Sổ sách Kế toán của Văn phòng phải thực hiện theo đúng 
hướng dẫn của ngành Tài chính:  

+ Đối với sổ theo dõi kinh phí: Bộ phận kế toán có trách nhiệm cập nhật 
hàng tháng về hạn mức kinh phí theo kế hoạch, hạn mức rút trong tháng. Hàng 
tuần, tháng, quý kế toán phải báo cáo số kinh phí đã sử dụng cho Chánh Văn 
phòng để kịp thời cân đối điều chỉnh khi cần thiết. Kế toán có trách nhiệm theo dõi 
quản lý nguồn kinh phí của Văn phòng; đảm bảo việc chi tiêu đúng chế độ của nhà 
nước. 

+ Đối với sổ theo dõi tài sản: Bộ phận kế toán cần thường xuyên cập nhật để 
phát hiện kịp thời những tài sản hư hỏng và mất mát; trường hợp tài sản hư hỏng 
do chủ quan, hoặc tài sản mất mát do thiếu tinh thần trách nhiệm thì người được 
giao quản lý, sử dụng phải bồi thường theo quy định. Trường hợp tài sản hư hỏng 
hoặc mất mát không phát hiện kịp thời hoặc không xác định được người vi phạm, 
thì Kế toán báo cáo với lãnh đạo Văn phòng để xử lý. Hàng năm việc kiểm kê tài 
sản phải thực hiện theo quy định và có sự xác nhận của lãnh đạo Văn phòng. 
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Việc tạm ứng tiền trong cơ quan từ 500.000 đồng trở lên phải có ý kiến của 
Chủ tài khoản hoặc Chánh Văn phòng; Thực hiện nhiệm vụ khác do TT HĐND, 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo Văn phòng phân công. 

12. Bà Vi Thị Minh Hiền 

Tham mưu giúp việc công tác HĐND; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 
trước, sau các kỳ họp HĐND; Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo 
dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tổng 
hợp các báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu. Triển khai thực hiện phần mềm 
quản lý nhiệm vụ của UBND tỉnh giao.  

Hỗ trợ công tác hành chính quản trị, công tác theo dõi hồ sơ mua sắm trang 
thiết bị…. Theo dõi nhiệm vụ trên phần mềm (lĩnh vực được giao phụ trách), gửi 
báo cáo kết quả nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối để tổng hợp, đảm bảo không để tồn 
đọng nhiệm vụ. 

Chuẩn bị giấy mời, nội dung, tài liệu, tham dự và ghi biên bản hoặc thông 
báo kết luận tuần các cuộc họp liên quan và được giao tham dự. Theo dõi nhiệm vụ 
trên phần mềm (lĩnh vực được giao phụ trách), gửi báo cáo kết quả nhiệm vụ cho 
cán bộ đầu mối để tổng hợp, đảm bảo không để tồn đọng nhiệm vụ.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch UBND thành phố và lãnh đạo Văn phòng phân công. 

III. BỘ PHẬN VĂN THƯ 

1. Bà: Hoàng Thị Hương - Chuyên viên văn thư lưu trữ  
Là Tổ trưởng tổ Văn thư. Có trách nhiệm quản lý con dấu, tài sản trang thiết 

bị tại bộ phận văn thư, phát hành các văn bản đi, đến, sao y- sao lục văn bản kịp 
thời không để tồn đọng, quá hạn và tổ chức lưu trữ đúng quy định của pháp luật; 
đảm bảo thông tin, bảo mật theo quy định của Nhà nước (bao gồm cả trên hệ thống 
eOffice). 

Thực hiện chế độ thống kê tài liệu lưu trữ, báo cáo tình hình quản lý công 
tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của thành phố với cơ quan nhà nước cấp trên; Thu 
thập, chỉnh lý, thống kê tài liệu đưa vào bảo quản và phục vụ việc khai thác sử 
dụng tài liệu lưu trữ theo quy định; 

Tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ tin học vào quản lý công tác lưu trữ 
và tài liệu lưu trữ; chịu trách nhiệm phát hành Văn bản đi trên hệ thống Văn phòng 
điện tử eOffice đảm bảo đúng quy định. 

Tham mưu một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo văn phòng phân công.  

2. Ông Ngô Văn Điến 
Thực hiện nhiệm vụ quản lý các trang thiết bị và tổ chức in ấn, phô tô và 

phát hành công văn, tài liệu kịp thời phục vụ các cuộc họp, hội nghị...đảm bảo tính 
bảo mật, đúng quy định về văn thư lưu trữ. 
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Kiểm tra, sửa chữa hệ thống diện nước tại trụ sở, tham gia tổng vệ sinh, 
chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị, cuộc họp và các sự kiện của thành phố. Thực 
hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo văn phòng phân công. 

IV. BỘ PHẬN LÁI XE 

Thực hiện quy chế làm việc của Văn phòng, có trách nhiệm quản lý xe, phục 
vụ nhiệm vụ của cơ quan theo đúng quy định hiện hành, chịu sự phân công điều xe 
của lãnh đạo đơn vị, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, lái xe ra khỏi trụ sở khi có 
sự phân công hoặc đồng ý của lãnh đạo văn phòng, lái xe an toàn đúng luật giao 
thông đường bộ và các quy định pháp luật khác. 

1. Ông: Nông Văn Tuấn, phụ trách và điều khiển xe 12A.00467 

2. Ông: Hoàng Đình Trường, phụ trách và điều khiển xe 12A.4468 

3. Ông: Lê Phan Hải Quang phụ trách và điều khiển xe 12A.00342 

4. Ông: Vi Văn Thành phụ trách và điều khiển xe 12A.4195 

 Tham gia tổng vệ sinh cơ quan, chuẩn bị các điều kiện về phòng họp, hội 
nghị và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND 
Thành phố giao. 

V. BỘ PHẬN PHỤC VỤ- LỄ TÂN 

1. Phục vụ (Hoàng Thị Hương tạp vụ) 
Có trách nhiệm phục vụ tốt công tác hậu cần, trà nước và đảm bảo vệ sinh 

khu vực được phân công: Vệ sinh trong phòng làm việc của Thường trực HĐND 
thành phố, Lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Văn phòng và đảm bảo vệ sinh 
toàn bộ hành lang tầng 1, 2 trụ sở UBND thành phố, nhà khách của UBND thành 
phố, có trách nhiệm theo dõi, đề xuất thay thế kịp thời những đồ dùng hư hỏng; 
quản lý và bổ sung kịp thời những vật dụng trong các phòng làm việc của lãnh đạo. 

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo 
Văn phòng phân công. 

2. Tổ Lễ tân 

Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình đón tiếp, trưng tập cán bộ các 
phòng, ban tham gia thực hiện đưa, đón các đoàn khách đến công tác, làm việc và 
giao lưu với thành phố; chuẩn bị hậu cần các phòng họp… 

*/ Tổ 1 gồm các Đ/c: Nghĩa, Trường, Hoàng Anh, Thủy, Yến, Lành do Đ/c 
Dương Công Dũng - PVP tổ trưởng. 

*/ Tổ 2 gồm các Đ/c: Bích, Nhung, Tuyền, Hoa, Hương, do đ/c Lăng Thị 
Trịnh – PVP làm tổ trưởng. 

*/ Tổ 3 gồm các đ/c: Phong, Xuân Anh, Loan, Hiền, Tùng, do đ/c Thọ - 
PVP làm tổ trưởng. 

VI. BỘ PHẬN BẢO VỆ 
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Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế, các quy định của pháp 
luật, chịu trách nhiệm ANTT và an toàn cơ quan, bảo vệ tài sản cơ quan đơn vị.  

Tổ chức thực hiện có hiệu quả nội quy ra vào trụ sở cơ quan. Thực hiện việc 
đóng mở điện đúng giờ quy định, bơm nước và sử dụng nước tiết kiệm. Tuyệt đối 
không được uống rượu, bia trong ca trực. Bảo quản tốt các thiết bị điện, nước; 
phục vụ tốt việc sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng của hội trường và các phòng 
họp của trụ sở UBND thành phố, thường xuyên kiểm tra việc bảo vệ an toàn cơ 
quan, chăm sóc cảnh quan khuôn viên cơ quan luôn xanh - sạch - đẹp. Hướng dẫn 
cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến liên hệ công tác để xe đúng nơi quy 
định. Tham gia tổng vệ sinh cơ quan, chuẩn bị các điều kiện về phòng họp, hội 
nghị vài thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND 
Thành phố giao. 

 Lưu ý:  

- Ngoài các nhiệm vụ cụ thể, cán bộ, công chức và người lao động văn 
phòng thực hiện nhiệm vụ tại phần A (nhiệm vụ chung) và một só nhiệm vụ 
khác khi được phân công. 

- Đối với các đồng chí khác đượng tăng cường, hay điều động đến hỗ trợ 
thực hiện theo nhiệm vụ tại Quyết định của CT UBND thành phố và Chánh Văn 
phòng phân công. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 63/TB-VP ngày 12/02/2018 của Văn 
phòng HĐND-UBND thành phố và các Văn bản khác trái với Thông báo này. 
Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về nhân sự hoặc bất hợp lý phát sinh sẽ 
tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp. 

Văn phòng HĐND - UBND thành phố thông báo để các cơ quan đơn vị biết, 
liên hệ công tác./. 

 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND thành phố (b/c); 
- CT, PCT UBND thành phố (b/c); 
- Văn phòng Thành ủy; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc TP; 
UBND các phường, xã; 
- C,PVP; Chuyên viên VP (t/h); 
- Lưu: VT; TTT. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
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