
Phụ lục 1: Tổng hợp nhiệm vụ đã hoàn thành chậm thời hạn trong tháng 02 năm 2021
(Kèm theo Báo cáo số  15  /BC-VP ngày   03  /3/2021  của Văn phòng UBND tỉnh)

TT ĐV thực hiện Số ký hiệu Ngày văn
bản Trích yếu Nội dung nhiệm vụ Ngày hết

hạn
Ngày hoàn

thành
Số ngày
muộn Minh chứng

1 Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch 426/VP-THNC 02/02/2021

V/v cung cấp thông tin, dữ liệu và kết nối camera
phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ

Tham mưu xây dựng bài viết 20/02/2021 23/02/2021 3 186/SVHTTDL-VP
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Phụ lục 2: Tổng hợp nhiệm vụ chưa hoàn thành đã quá thời hạn tính đến hết ngày 28/02/2021

(Kèm theo Báo cáo số   15 /BC-VP ngày  03 /3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)

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

1 Ban Quản lý dự án đầu tư
Xây dựng tỉnh 495/VP-KT 06/02/2021 V/v khẩn trương giải quyết các kiến nghị của Nhân dân liên quan đến dự án

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổng rà soát các nội dung còn tồn tại trong
công tác giải phóng mặt bằng của dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; làm việc
cụ thể với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và yêu cầu Công ty cam kết cụ
thể về thời hạn xử lý dứt điểm các nội dung còn tồn tại, vướng mắc, nhất là các nội
dung liên quan trực tiếp đến các hộ dân; đề xuất chế tài xử lý nếu Công ty không tuân
thủ đúng yêu cầu

28/02/2021

2 Sở Kế hoạch Đầu tư 496/VP-KT 06/02/2021 V/v xem xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông
về giao chủ đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông

Báo cáo kết quả xem xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao
thông về giao chủ đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông 28/02/2021
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