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Kính gửi: 

  

 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề 

nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo kiểm điểm công 

tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 theo các nội dung sau: 

1. Về đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020: 

a) Về đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành:  

- Đánh giá, nêu rõ những giải pháp quản lý, điều hành trọng tâm, nổi 

bật của Bộ, cơ quan, địa phương trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để 

phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; công tác tham mưu, đề xuất 

giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - 

xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng, phát sinh, nhất là trong việc ứng phó, 

giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và thực hiện “mục tiêu kép”.  

- Đánh giá, nêu rõ những chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật của    

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong giải quyết những vấn đề quan trọng, 

phát sinh, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục tác động của dịch để 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành và  

nguyên nhân.  

b) Đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ: 

- Đánh giá tình hình thực hiện các đề án trong Chương trình công tác của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện các đề án, báo cáo trong 

Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đối với các đề án chưa 

hoàn thành cần giải trình lý do) (theo mẫu Phụ lục I);  

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao bộ, cơ quan, địa phương (theo mẫu Phụ lục II). Riêng Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng 
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Chính phủ giao các Bộ, cơ quan thực hiện liên quan đến địa phương nhưng chưa 

được các Bộ, cơ quan triển khai thực hiện, cần đôn đốc (theo mẫu phụ lục III); 

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối 

năm 2020 

a) Nêu định hướng, giải pháp trọng tâm của Bộ, cơ quan, địa phương 

trong chỉ đạo, điều hành khôi phục và phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương. 

b) Đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chỉ 

đạo, điều hành trọng tâm nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong tình 

hình mới.    

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương gửi báo cáo 

đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp, xây 

dựng báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020./. 

  
Nơi nhận: 

  - Như trên; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c); 

- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị; 

- Chánh VP các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  

  cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh,  

  thành phố trực thuộc TƯ (để phối hợp); 

- Lưu: VT, TH (2b). HQ 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 
 

 

Mai Tiến Dũng 
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