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Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

 
 Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) nhận được Báo cáo số 18/BC-VP ngày  

4/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ 

thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/02/2019, sau khi nghiên cứu nội 

dung Báo cáo trên, Sở KHCN có ý kiến như sau: 

 - Sở KHCN được đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 

nhiệm vụ: “Bổ sung, hoàn thiện kịch bản chương trình gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, 

gửi Văn phòng UBND tỉnh trong ngày 15/02/2019” (tại Thông báo số 59/TB-UBND 

ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn 

Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Chương trình gặp mặt 

đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh Lạng Sơn, đồng thời trước đó đã được giao tại Kế 

hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2019). Sở KHCN đã hoàn thành nhiệm vụ trên 

(hoàn thiện kịch bản chương trình gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức) và đã gửi qua thư 

điện tử cho đồng chí Lê Trọng Tuấn, Trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng 

UBND tỉnh trong ngày 14/2/2019. Đồng chí Lê Trọng Tuấn đã nhận được, trình và 

xin ý kiến Lãnh đạo tỉnh.   

 - Tuy nhiên, sáng thứ 2 ngày 18/2/2019 (đã qua thời hạn 15/02/2019), Sở 

KHCN mới nhận được nhiệm vụ này thông báo trên hệ thống phần mềm Quản lý 

nhiệm vụ của UBND tỉnh (trước đó, ngày 15/2/2019 Sở KHCN đã theo dõi, rà soát, 

kiểm tra và không thấy hệ thống báo có nhiệm vụ này trên phần mềm). Qua trao đổi 

với đồng chí Lê Trọng Tuấn và Bộ phận kỹ thuật - Phòng Tổng hợp của Văn phòng 

UBND tỉnh, thông báo trên xuất hiện sau ngày 15/2/2019 được xác định là do lỗi và 

trục trặc kỹ thuật của hệ thống phần mềm. Sở KHCN đã thực hiện các bước trên hệ 

thống để kết thúc nhiệm vụ trên, đồng thời đã nêu rõ lí do trong hệ thống phần mềm 

trong ngày 18/2/2019. 



 Như vậy, trên thực tế, việc hoàn thiện kịch bản cho buổi gặp mặt đại biểu văn 

nghệ sĩ, trí thức tỉnh Lạng Sơn Xuân Kỷ Hợi 2019 của Sở KHCN là không bị chậm 

và buổi gặp mặt đã được UBND tỉnh tổ chức thành công (Sở KHCN đã có Báo cáo số 

27/BC-SKHCN ngày 28/02/2019 báo cáo kết quả tổ chức buổi gặp mặt đại biểu văn 

nghệ sĩ, trí thức tỉnh Lạng Sơn Xuân Kỷ Hợi 2019). 

 Trên đây là giải trình của Sở KHCN, Sở KHCN đề nghị Văn phòng UBND 

tỉnh xem xét và đính chính về việc chậm tiến độ đối với nhiệm vụ nêu trên. 

 Trân trọng./. 
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- Như trên;  
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