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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện  
các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/02/2019 

 

Thực hiện Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh 
về ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do 
UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, Văn phòng UBND tỉnh 
báo cáo kết quả rà soát nhiệm vụ giao trên hệ thống quản lý nhiệm vụ như sau: 

Từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 28/02/2019, UBND tỉnh, Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
218 nhiệm vụ; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã báo cáo hoàn 
thành 76 nhiệm vụ, còn 142 nhiệm vụ chưa báo cáo trên hệ thống quản lý nhiệm 
vụ. Trong tổng số 124 nhiệm vụ giao thời hạn phải hoàn thành trong tháng 02/2019 
có 120 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 4 nhiệm vụ hoàn thành chậm thời hạn (chi 
tiết tại phụ lục 01 kèm theo).  

Lũy kế đến hết ngày 28/02/2019 còn 40 nhiệm vụ chưa hoàn thành, trong đó 
có 34 nhiệm vụ còn thời hạn, 06 nhiệm vụ quá thời hạn (chi tiết tại phụ lục 02 kèm 
theo). 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ UBND 
tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; chỉ đạo cán bộ đầu mối cập nhật 
thường xuyên, kịp thời tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ lên hệ thống quản lý 
nhiệm vụ để báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

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