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KẾ HOẠCH 
       Triển khai, thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy 

định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 08/5/2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP 

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

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở 

Ngoại vụ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung 

về thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại 

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn 

thành và trách nhiệm của các phòng chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện 

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.  

- Các phòng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp chặt trẽ 

trong quá trình triển khai, thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát 

sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch.  

II. Nội dung thực hiện 

1. Tổ chức quán triệt, tập huấn, phổ biến và đôn đốc việc thực hiện nghị 

định số 09/2019/NĐ-CP 

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra sở 

- Thời gian hoàn thành: Nhiện vụ thường xuyên 

- Sản phẩm hoàn thành: Tổ chức tuyên truyền trong ngày pháp luật, kết hợp 

với Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

2. Xây dựng, ban hành kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực 

hiện nghị định số 09/2019/NĐ-CP. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở chủ trì xây dựng Kế hoạch 
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- Thời gian hoàn thành: trong tháng 5/2019 

- Sản phầm dự kiến hoàn thành: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP,  Quy định về chế độ báo cáo cáo của tại Sơ Ngoại vụ tỉnh Lạng 

Sơn. 

 3. Rà soát, đề xuất xây dựng nội dung chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục 

tiêu quản lý trên địa bàn đảm bảo thực hiện đúng theo nghị định số 09/2019/NĐ-

CP. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở chủ trì tham mưu và phối hợp với các 

phòng, ban, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện. 

 - Thời gian hoàn thành: Trước 10/6/2019. 

 - Sản phẩm hoàn thành: Báo cáo kết quả rà soát, dự thảo nội dung báo cáo 

định kỳ. 

4. Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để đề xuất cấp có thẩm quyền ban 

hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp 

ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở  

- Thời gian hoàn thành: Nhiện vụ thường xuyên 

- Sản phẩm hoàn thành: Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ 

báo cáo theo thẩm quyền. 

5. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ; cập nhật, khai thác, sử dụng dữ 

liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Bảo đảm kết nối với hệ thống thông 

tin báo cáo Chính phủ. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao văn phòng sở chủ trì, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch này. 

 2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để 

thực hiện tốt các nội dung liên quan. 

 3. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế và sự 

chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở sẽ triển khai thực hiện theo yêu cầu của cấp trên./. 
  

 
Nơi nhận:                                                                        
- UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng, các phòng thuộc Sở;    
- Thanh tra Sở;                                   
- TTTT&DVĐN.                                                                                                   
- Lưu: VT.                                                                       

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Xuân Thuận 
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