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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  

trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị 

định số 09/2019/NĐ-CP như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 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 và trách nhiệm của các cơ quan liên 

quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.  

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ 

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

sinh. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung thực hiện 

1.1 Ban hành 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. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Thời gian thực hiện: Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện hoàn 

thành trước 30/5/2019. 

1.2. Rà soát, xây dựng nội dun g chế độ báo cáo định kỳ , đề xuất UBND 

tỉnh 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 HĐND và UBND huyện 
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- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi có yêu cầu của UBND tỉnh 

1.3. Trên cơ sở danh mục chế độ báo cáo định kỳ đã được UBND tỉnh quy 

định các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện xây dựng báo cáo theo 

lĩnh vực được phân công phụ trách. 

2. Vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của huyện đảm bảo kết nối với 

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; thực hiện các biện pháp giám sát, biện pháp 

bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin báo cáo của huyện theo hướng 

dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

3. Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ 

liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quán 

triệt, phổ biến nội dung của Nghị định 09/2019/NĐ-CP bằng các hình thức phù 

hợp; triển khai, thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. 

2.  Văn phòng HĐND và UBND huyện: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện Kế hoạch; tham 

mưu tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực, thực hiện. 

UBND huyện yêu cầu  các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp 

thời phản ánh về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để 

tổng hợp báo cáo UBND huyện chỉ đạo, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:  

- VP UBND tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Bắc Thái 
 


		2019-05-30T07:32:11+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Sơn<ubbacson@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




