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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc chuẩn bị các nội dung báo cáo tuần phục vụ công tác  

chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của UBND tỉnh 
 

 
 

Thực hiện Văn bản số 5823/UBND-TH ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo tuần cập nhật thông tin kinh tế - xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành; Để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh; Ban 

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

1. Các phòng: HCSN, TCĐT, NSHX, Giá CS, TCDN, Thanh tra, Văn 

phòng, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công theo chức năng, nhiệm vụ 

được phân công, tổng hợp tình hình, kết quả nổi bật trong tuần (Theo các nội 

dung trọng tâm tại Phụ lục kèm theo); gửi phòng Ngân sách trước 11 giờ ngày 

thứ 4 hàng tuần để tổng hợp chung. 

2. Phòng Ngân sách: Chủ trì, phối hợp với các phòng tổng hợp chung, 

tham mưu Ban Giám đốc báo cáo UBND tỉnh trong ngày thứ 5 hàng tuần. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện 

các nội dung trên. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài 

chính công triển khai thực hiện kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm TV và DV Tài chính công; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 

 

 

Hà Văn Trọng 

 

  



 

PHỤ LỤC - NỘI DUNG TRỌNG TÂM BÁO CÁO TUẦN 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BGĐ ngày     /9/2019 của Ban Giám đốc Sở) 

 

I. Công tác chỉ đạo điều hành   

- Công tác chỉ đạo, điều hành nổi bật trong tuần của ngành, địa phương; 

- Việc ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, 

chương trình, kế hoạch… quan trọng của ngành, địa phương trên các lĩnh vực;   

II. Tình hình, kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực trọng tâm  

1. Về kinh tế:  

- Tình hình, tiến độ sản xuất, thu hoạch mùa vụ, dịch bệnh, thiên tai; 

- Tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới, tiến độ làm đường GTNT 

theo cơ chế hỗ trợ xi măng; 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại; 

diễn biến thị trường, giá cả; hoạt động ngân hàng, tín dụng; 

- Tình hình thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (số liệu tuần, luỹ kế 

tháng, luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, so sánh với cùng kỳ); tiến độ 

triển khai, khó khăn vướng mắc các dự án trọng điểm; 

- Tình hình, tiến độ thu ngân sách (số thu hàng tuần, luỹ kế trong tháng, 

luỹ kế số thu từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, so sánh với dự toán và cùng kỳ). 

2. Lĩnh vực văn hoá, xã hội: Tình hình, hoạt động, kết quả nổi bật về văn 

hoá, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, lao động việc làm, an sinh xã hội, trọng tâm 

là việc thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, tuyển dụng, điều chuyển viên chức 

ngành giáo dục, y tế, tình hình dịch bệnh, đời sống nhân dân, thông tin báo chí 

phản ánh 

3. Tình hình an ninh trật tự, tôn giáo, an toàn giao thông, khiếu kiện, giải 

quyết tồn đọng.  

4. Những việc phát sinh, các kiến nghị cần tập trung chỉ đạo, xử lý.     

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới 
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