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Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận giao ban Văn phòng UBND tỉnh ngày 13/6/2019

Ngày 13/6/2019, đồng chí Nguyễn Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND
tỉnh chủ trì buổi giao ban của Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự có các Phó
Chánh Văn phòng, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đồng
chí được điều động, luân chuyển. Tại cuộc họp, Trưởng các phòng, ban, đơn vị
thuộc Văn phòng báo cáo tình hình công tác thời gian qua, đồng chí Chánh Văn
phòng UBND tỉnh triển khai một số nội dung công việc như sau:
1. Công bố, trao Quyết định điều động, luân chuyển cho các đồng chí: Lê
Ngọc Phong; Phạm Thị Đức An; Trần Lê Ngọc Sáng; Nguyễn Thiên Anh Khoa
và Võ Lê Phước Toàn.
2. Thời gian qua, việc chuyển và phát hành văn bản điện tử có ký số đã
được các phòng, ban, đơn vị chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, hiện tại còn một
số phòng chuyên môn chậm chuyển file mềm văn bản cho Phòng Hành chínhTổ chức để phát hành văn bản điện tử có ký số dẫn đến tình trạng một số
trường hợp văn bản giấy đã ban hành nhưng văn bản điện tử chậm ban hành
sau 4-5 ngày, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cơ quan (cụ thể có danh sách
kèm theo). Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cần tập trung giải quyết
dứt điểm những tồn tại đã nêu.
3. Về triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 04/5/2019 về
triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
và Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 04/5/2019 về triển khai thi hành Luật An
ninh mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những nội dung quan trọng
yêu cầu công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh cần tích
cực tìm hiểu, nắm bắt và chấp hành tốt những quy định mới của pháp luật để
vận dụng thực thi công việc (tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu trên mạng nội bộ).
4. Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh: Các phòng
chuyên môn cần tăng cường phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành sớm có văn
bản trả lời những vấn đề cử tri chất vấn để Phòng Tổng hợp xây dựng, hoàn
chỉnh các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh (dự kiến trong tháng 7/2019).
5. Phòng Khoa giáo-Văn xã tham mưu phân công lãnh đạo Văn phòng
UBND tỉnh phục vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều
hành các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 01/7/2019); tham mưu phân công công chức theo dõi trực tiếp để hỗ trợ thông

tin các đoàn khách các tỉnh, thành đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh
Quảng Ngãi.
6. Về kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ bí mật nhà nước: Giao
Trưởng phòng HC-TC tham mưu lãnh đạo Văn phòng thành lập Tổ Kiểm tra
việc chấp hành các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng
UBND tỉnh.
7. Phòng QTTV có trách nhiệm nhắc nhở việc thanh toán làm thêm giờ
theo kế hoạch dự toán; thực hiện việc xác nhận số km khi sử dụng xe ô tô cơ
quan phục vụ công tác; chuyển việc thực hiện Phương án sắp xếp các phòng
làm việc vào sau thời điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
* Gửi văn bản điện tử:
- VPUB: BTV Đảng ủy, CVP, các PCVP,
Trưởng: các phòng, ban, đơn vị trực thuộc,
CBTH;
- Lưu: VT, HC-TC.
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