
Phụ lục 2: Tổng hợp nhiệm vụ chưa hoàn thành đã quá thời hạn tính đến hết ngày 30/11/2020

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-VP ngày        /12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT ĐV thực hiện Số ký hiệu Trích yếu Nội dung nhiệm vụ Ngày hết hạn

1 Sở xây dựng 4664/VP-KT 14/11/2020 V/v dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-
CP của Chính phủ

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan dự thảo báo cáo của
UBND tỉnh tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày
27/11/2017 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn trên; dự thảo
báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 25/11/2020.

25/11/2020

2 UBND Huyện Đình Lập 4399/VP-KT 30/10/2020
V/v kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc
vi phạm khai thác trái phép rừng gỗ Lim tại thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng
huyện Đình Lập

UBND huyện Đình Lập chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức
xử lý thích đáng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc vi phạm khai thác
trái phép rừng gỗ Lim tại thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập theo quy
định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trước trước ngày 25/11/2020.

25/11/2020

3 Sở Lao động- Thương
binh xã hội

4384/VP-KGVX
29/10/2020

V/v lập kế hoạch triển khai Chương trình MTQG Giảm nghèo và An sinh xã
hội bền vững năm 2021

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành
viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020 và cơ
quan liên quan dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021 theo yêu cầu của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên; gửi UBND tỉnh trước ngày
04/11/2020.

03/11/2020

4 Sở xây dựng 597/TB-UBND
27/10/2020

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh xem xét về kết quả đề nghị điều chỉnh quỹ đất tái định cư của
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc
I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

1. Giao Sở Xây dựng tính toán diện tích quỹ đất kinh doanh nhà đầu tư được giao để
xác định điều chỉnh quy hoạch xây dựng cho phù hợp và thực hiện các thủ tục bàn giao
trước cho Nhà đầu tư khoảng 80% đất tái định cư dư thừa chuyển thành đất kinh
doanh, phần còn lại sẽ thực hiện sau khi dự án được quyết toán hoàn thành; báo cáo,
đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11/2020 để xem xét theo quy định.

30/11/2020

5 Sở Tài chính 1367/UBND-KGVX
27/10/2020 V/v thực hiện hoạt động cứu trợ đúng mục đích, đúng đối tượng

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh văn
bản hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động cứu trợ đúng địa chỉ,
đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng
giữa các đối tượng hưởng cứu trợ.

14/11/2020

6 Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh 4315/VP-THNC
26/10/2020

V/v kiểm tra, rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của
Quốc hội khóa XIV

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, giải quyết các kiến
nghị của cử tri báo cáo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết quả giải quyết
kiến nghị của cử tri trước ngày 10/11/2020.

10/11/2020

7 UBND huyện Lộc Bình 4315/VP-THNC
26/10/2020

V/v kiểm tra, rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của
Quốc hội khóa XIV

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, giải quyết các kiến
nghị của cử tri báo cáo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết quả giải quyết
kiến nghị của cử tri trước ngày 10/11/2020.

10/11/2020

8 UBND Huyện Văn Lãng 4315/VP-THNC
26/10/2020

V/v kiểm tra, rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của
Quốc hội khóa XIV

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, giải quyết các kiến
nghị của cử tri báo cáo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết quả giải quyết
kiến nghị của cử tri trước ngày 10/11/2020.

10/11/2020

9 UBND huyện Cao Lộc 4315/VP-THNC
26/10/2020

V/v kiểm tra, rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của
Quốc hội khóa XIV

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, giải quyết các kiến
nghị của cử tri báo cáo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết quả giải quyết
kiến nghị của cử tri trước ngày 10/11/2020.

10/11/2020
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10 Ban Quản lý dự án đầu tư
Xây dựng Tỉnh LS

492/TB-UBND
14/09/2020

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra
dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc
Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập); dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai
đoạn 1

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công nhánh rẽ bổ sung (nhánh Ái
Quốc - Lợi Bác) đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/11/2020 30/11/2020
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