
Phụ lục 1: Tổng hợp nhiệm vụ đã hoàn thành chậm thời hạn trong tháng 3 năm 2021
(Kèm theo Báo cáo số  24  /BC-VP ngày  02  /4/2021  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 Lao động-

Thương binh xã
hội

808/VP-
TTPVHCC 10/03/2021 V/v thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông

tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Gửi danh sách tài khoản theo các nhóm người dùng trên Hệ thống thông tin báo
cáo của Văn phòng Chính phủ về Văn phòng UBND tỉnh 12/03/2021 15/03/2021 3 344/SLĐTBXH-VP

2 Ban Dân tộc tỉnh Gửi danh sách tài khoản theo các nhóm người dùng trên Hệ thống thông tin báo
cáo của Văn phòng Chính phủ về Văn phòng UBND tỉnh 12/03/2021 15/03/2021 3 100/BDT-VP

3 UBND Huyện
Đình Lập

Gửi danh sách tài khoản theo các nhóm người dùng trên Hệ thống thông tin báo
cáo của Văn phòng Chính phủ về Văn phòng UBND tỉnh 12/03/2021 19/03/2021 7 340/UBND-VP

4 UBND huyện
Tràng Định

Gửi danh sách tài khoản theo các nhóm người dùng trên Hệ thống thông tin báo
cáo của Văn phòng Chính phủ về Văn phòng UBND tỉnh 12/03/2021 17/03/2021 5 284/UBND-VP

5 UBND huyện Lộc
Bình

Gửi danh sách tài khoản theo các nhóm người dùng trên Hệ thống thông tin báo
cáo của Văn phòng Chính phủ về Văn phòng UBND tỉnh 12/03/2021 16/03/2021 4 411/UBND-VP

6 UBND huyện Cao
Lộc

758/VP-
TTPVHCC 05/03/2021 V/v xin ý kiến đối với hồ sơ trình Đề án Nghiên cứu, tham gia ý kiến với các dự thảo hồ sơ trình Đề án 10/03/2021 15/03/2021 5 555/UBND-VP

7 UBND Huyện
Bình Gia

767/VP-
TTPVHCC 05/03/2021

V/v đôn đốc thực hiện đánh giá việc giải quyết
TTHC và báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý
I năm 2021

Báo cáo đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
và báo cáo công tác KSTTHC quý I năm 2021 18/03/2021 22/03/2021 4 144/BC-UBND
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Phụ lục 2: Tổng hợp nhiệm vụ chưa hoàn thành đã quá thời hạn tính đến hết ngày 31/3/2021

(Kèm theo Báo cáo số   24  /BC-VP ngày  02  /4/2021 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 UBND Thành Phố Lạng
Sơn 140/TB-UBND 22/03/2021

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem
xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quyết
toán hoàn thành dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng
Sơn

UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động thuyết phục, giải quyết
đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật đối với hộ ông Phùng Đức Việt chấp
hành bàn giao mặt bằng tại khu GH.G4; trường hợp không chấp hành thì rà soát trình
tự, thủ tục, hồ sơ để tổ chức cưỡng chế đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; kịp
thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm
quyền. Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Công ty cổ phần Bất động sản Hà
Nội thực hiện đối soát cụ thể, chi tiết việc thực hiện giải phóng mặt bằng dự án để
làm rõ các vấn đề có liên quan đến tiền giải phóng mặt bằng, số lượng các ô đất tái
định cư đã giao, số tiền sử dụng đất nha ̀đầu tư đã thu của hộ gia đình, cá nhân khi
giao đất tái định cư…

31/3/2021

2 UBND Huyện Hữu Lũng 134/TB-UBND 17/03/2021
Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt
bằng tháng 02/2021

Vướng mắc về quy hoạch xây dựng do giữa ranh giới dự án Khu dân cư Trung tâm thị
trấn Hữu Lũng và đường 19/8 – đoạn qua Thị trấn Hữu Lũng (đường tỉnh lộ 242) còn
một phần diện tích đất thuộc quy hoạch mở rộng đường 19/8 hiện nay do 10 hộ gia
đình, cá nhân sử dụng: Yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh
phương án giải quyết cụ thể đối với vướng mắc trên để xem xét, chỉ đạo giải quyết
trong tháng 3/2021

31/3/2021

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 886/VP-KGVX 15/03/2021 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đề án dạy và
học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu
cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Giáo dục
và Đào tạo tại Công văn trên;

24/3/2021

4 Ban Quản lý dự án đầu tư
Xây dựng 288/UBND-KT 15/03/2021

V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến
công tác bồi thường, GPMB dự án tuyến cao tốc Bắc Giang -
Lạng Sơn

Rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý giải quyết các nội dung liên quan
đến công tác bồi thường, GPMB dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 31/03/2021

5 Sở Lao động- Thương
binh xã hội 843/VP-KGVX 12/03/2021 V/v sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 28/2020/NĐ-CP

ngày 01/3/2020

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xa ̃hội
tỉnh va ̀các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh sơ kết tình
hình thực hiện Nghị định số 28/2020/NĐ-CP theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội tại Công văn trên; dự thảo Báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày
28/3/2021.

27/03/2021

6 Ban Quản lý dự án đầu tư
Xây dựng

808/VP-TTPVHCC 10/03/2021 V/v thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của
Văn phòng Chính phủ

Gửi danh sách tài khoản theo các nhóm người dùng trên Hệ thống thông tin báo cáo
của Văn phòng Chính phủ về Văn phòng UBND tỉnh 3/12/2021

7 Đài Phát thanh- Truyền
hình Lạng Sơn

Gửi danh sách tài khoản theo các nhóm người dùng trên Hệ thống thông tin báo cáo
của Văn phòng Chính phủ về Văn phòng UBND tỉnh 3/12/2021

8 Thanh tra Tỉnh Lạng Sơn Gửi danh sách tài khoản theo các nhóm người dùng trên Hệ thống thông tin báo cáo
của Văn phòng Chính phủ về Văn phòng UBND tỉnh 3/12/2021

9 Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn
758/VP-TTPVHCC 05/03/2021 V/v xin ý kiến đối với hồ sơ trình Đề án

Nghiên cứu, tham gia ý kiến với các dự thảo hồ sơ trình Đề án 3/10/2021

10 Công an tỉnh Lạng Sơn Nghiên cứu, tham gia ý kiến với các dự thảo hồ sơ trình Đề án 3/10/2021

11 Cục Hải Quan Lạng Sơn 736/VP-KT 04/03/2021
V/v tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế
nhập khẩu ưu đãi để thực hiện HĐTM song phương Việt Nam -
Lào

Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo
văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn
trên;

15/3/2021

12 UBND Thành Phố Lạng
Sơn 668/VP-KT 2/26/2021 V/v lập Đề án khai thác tài sản công là Nhà dịch vụ công cộng

thuộc Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương hoàn chỉnh Đề án, gửi Sở Tài chính thẩm
định trước khi trình UBND tỉnh xem  xét, phê duyệt; 15/3/2021
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