
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 04 /BC-VP  Lạng Sơn, ngày  16 tháng 01  năm 2017 

 
BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện  
các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/01/2017 

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/10/2016 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc thực hiện đổi mới phương pháp theo dõi, kiểm soát, đôn đốc 
việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và rà soát thực 
hiện nhiệm vụ trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh. 

 Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực 
hiện các nhiệm vụ đã giao tính đến hết ngày 15/01/2017 như sau:  

1. Các công việc đã quá thời hạn nhưng các cơ quan, đơn vị chưa báo 
cáo:  07 nội dung   

- Sở Giao thông vận tải: 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng  - Lạng Sơn: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Sở Tài chính: 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

- Sở Y tế: 

01 nội dung. 

01 nội dung. 

02 nội dung. 

01 nội dung. 

01 nội dung. 

01 nội dung. 

2. Các công việc giao cho các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành nhưng 
chưa đúng hạn: 06 nội dung 

- Sở Ngoại vụ: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- UBND thành phố Lạng Sơn: 

- Sở Tư pháp: 

- Ban Dân tộc: 

01 nội dung. 

01 nội dung. 

01 nội dung. 

01 nội dung. 

01 nội dung. 

01 nội dung. 

(Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo) 

3. Tiến độ xử lý công việc của chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh 

Tại Văn phòng UBND tỉnh, Chuyên viên các phòng chuyên môn thực 
hiện đầy đủ quy trình, đảm bảo đúng thời gian xử lý công việc theo quy định tại 
Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh.  
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Tuy nhiên vẫn còn 02 nội dung xử lý chậm thời hạn có lý do. 

(Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo) 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực 
hiện, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành trực thuộc;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng chuyên môn;  
- Trung tâm THCB (đăng tải); 
- Lưu: VT, TH. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 

 
 
 



Phụ lục 1: Tổng hợp tiến độ thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao  
đã hoàn thành nhưng quá hạn, đã hết thời hạn thực hiện nhưng chưa hoàn thành tính đến hết ngày 15/01/2017 

 

STT Nội dung công việc giao Văn bản giao việc 
Đơn vị được 

giao 

Thời gian 
yêu cầu 

hoàn thành 

Số, ngày tháng 
năm ban hành 
văn bản của cơ 
quan tham mưu 

Đánh giá Ghi chú 

I. Các nội dung đã quá thời hạn nhưng cơ quan, đơn vị chưa báo cáo: 07 nội dung 

1 
Chủ trì tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng toàn bộ 
hệ thống thoát nước khu vực cửa khẩu Tân Thanh, đề 
xuất phương án khắc phục đồng bộ, hiệu quả  

Thông báo số 
444/TB-UBND 

ngày 09/11/2016 

Sở Giao thông 
vận tải 

Trong tháng 
11/2016 

  
Chưa báo 

cáo 

2 
Xem xét đề nghị của Cục Hải quan về việc chỉ thu phí 
lưu bãi một (01) ngày đối với hàng hóa được bảo quản 
từ khi nhập khẩu đến khi thông quan 

Công văn số 
3667/VP-KTTH 
ngày 12/12/2016 

Ban Quản lý 
Khu KTCK 

Đồng Đăng - 
Lạng Sơn 

Trước ngày 
16/12/2016 

  
Chưa báo 

cáo 

3 
V/v dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện 

Công văn số 
3704/VP-KTN 

ngày 13/12/2016 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Trước 
15/01/2017 

  
Chưa báo 

cáo 

4 
V/v tiếp nhận lại “Dự án sản xuất rau an toàn gắn với 
tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn” 

Công văn số 
3895/VP-KTN 

ngày 31/12/2016 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Trước 
15/01/2017 

  
Chưa báo 

cáo 

5 

Đề xuất triển khai thực hiện Nghị quyết số 
20/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVI, kỳ họp thứ tư về 
việc “Ban hành Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự 
vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020” 

Công văn số 
3830/VP-NC 

ngày 26/12/2016 

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 

Trước 
10/01/2017 

  
Chưa báo 

cáo 

6 

Rà soát, kiểm đếm, xác định giá trị đầu tư (tổng mức 
đầu tư, khấu hao, giá trị còn lại…) của Nhà đầu tư trên 
thực tế; đề xuất UBND tỉnh phương án chấm dứt đầu 
tư dự án Công viên hồ phai loạn 

Thông báo số 
472/TB-UBND 

ngày 30/11/2016 
Sở Tài chính 

Trước 
30/12/2016 

  
Chưa báo 

cáo 

7 
Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án 
Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình 
hình mới 

Công văn số 
3699/VP-KGVX 
ngày 13/12/2016 

Sở Y tế 
Trước 

15/01/2017 
  

Chưa báo 
cáo 
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STT Nội dung công việc giao Văn bản giao việc 
Đơn vị được 

giao 

Thời gian 
yêu cầu 

hoàn thành 

Số, ngày tháng 
năm ban hành 
văn bản của cơ 
quan tham mưu 

Đánh giá Ghi chú 

II. Các nội dung đã hoàn thành nhưng chưa đúng hạn: 06 nội dung 

1 
Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Công Văn số 
3767/VP-NC 

ngày 20/12/2016 
Sở Ngoại vụ 

Trước ngày 
30/12/2016 

Công văn số 
11/SNgV-LS 

ngày 05/01/2017 

Chậm 03 
ngày 

 

2 
Hoàn chỉnh dự thảo Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất đạt chuẩn quốc gia cho trường học thuộc các xã xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 

Thông báo số  
468/TB-UBND 

ngày 30/11/2016 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

Trong tháng 
12/2017 

Tờ trình số 
57/TTr-SGDĐT 
ngày 11/01/2017 

Chậm 08 
ngày 

 

3 

Báo cáo kết quả thực hiện rà soát, xử lý việc cấp sổ đỏ 
trùng phạm vi đất sân bay Mai Pha; kết quả xử lý vi 
phạm của Công ty TNHH Hà Sơn tại khu vực sân bay 
Mai Pha 

Thông báo số 
451/TB-UBND 

ngày 18/11/2016 

UBND thành 
phố Lạng Sơn 

Trong tháng 
11/2016 

Báo cáo số 
598/BC-UBND 
ngày 30/12/2016  

Chậm 22 
ngày 

 

4 
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 
2016 

Công văn số 
3443/VP-KTN 

ngày 22/11/2016 

 

Ban Dân tộc 
Trước ngày 
03/12/2016 

Báo cáo số 
392/BDT-CSDT 
ngày 30/12/2016  

Chậm 20 
ngày 

 

5 
Triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 
08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Công văn số  
3496/VP-NC 

ngày 25/11/2016 
 

Sở Tư pháp 
Trước 

15/12/2016 

Tờ trình số 
11/TTr-STP ngày 

10/01/2017  

Chậm 17 
ngày  

 

6 

Dự thảo báo cáo tình hình triển khai Thông tư liên tịch 
số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn 
việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc 
BVTV sau sử dụng 

Công văn số 
3482/VP-KTN 

ngày 25/11/2016 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 

triển nông 
thôn 

Trước ngày 
13/12/2016 

Công văn số: 
17/SNN- SKTTH 
ngày 06/01/2017  

Chậm 18 
ngày 
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Phụ lục 2: KẾT QUẢ RÀ SOÁT TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC ĐÃ GIAO CHUYÊN VIÊN CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
(Đến ngày 15/01/2017 có  02 nội dung  xử lý bị chậm, có lý do) 

 

TT Trích yếu Số, ký hiệu 
 

Ngày văn 
bản đến 

Chuyên viên thụ 
lý 

Hạn xử lý 
Số ngày 
quá hạn 

Ghi chú 
 

I. Phòng Khoa giáo – Văn xã: 02 nội dung 

1 
Về việc chỉ đạo hoạt động văn hoá - văn nghệ 
Xuân Đinh Dậu 2017 

Công văn số 1795-
CV/BTGTW ngày 

27/12/2016 của  Ban Tuyên 
giáo Trung ương 

31/12/2016 Lý Hồng Hải 09/01/2017 - 4 

Đang nghiên cứu 
tổng hợp xử lý 

trong văn bản chỉ 
đạo chung về lễ hội 

2 

Báo cáo kết quả khảo sát, tìm hiểu mô hình 
quản lý di tích tại tỉnh Hải Dương và đề xuất 
phương án quản lý khu di tích danh thắng Nhị 
- Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc 

Báo cáo số 2195/BC-
SVHTTDL ngày 28/12/2016 
của Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch 

31/12/2016 Lý Hồng Hải 09/01/2017 - 4 
Đang nghiên cứu 

xử lý 
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