
Phụ lục 1: Tổng hợp nhiệm vụ đã hoàn thành chậm thời hạn trong tháng 5 năm 2021
(Kèm theo Báo cáo số   54 /BC-VP ngày 03/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)

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

Số ngày
muộn Minh chứng

1 Sở Giáo dục và
Đào tạo

1916/VP-
KGVX 20/05/2021

V/v góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực
hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và
nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016
- 2020

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự
thảo văn bản góp ý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
tại Công văn trên; trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 27/5/2021.

26/05/2021 28/05/2021 2 1490/TTr-SGDĐT

2 UBND huyện
Bình Gia

1838/VP-
THNC 16/05/2021

V/v báo cáo kết quả giải quyết các kiến
nghị, kết luận sau giám sát năm 2020 của
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Hoàn thành báo cáo Ban Văn hoá – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh
trước ngày 19/5/2021 19/05/2021 26/05/2021 7 789/UBND-GDĐT

3 UBND huyện
Cao Lộc

Hoàn thành báo cáo Ban Văn hoá – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh
trước ngày 19/5/2021 19/05/2021 28/05/2021 9 364/BC-UBND

4 UBND huyện
Tràng Định

Hoàn thành báo cáo Ban Văn hoá – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh
trước ngày 19/5/2021 19/05/2021 22/05/2021 3 231/BC-UBND

5
Sở Lao động-
Thương binh

xã hội

1692/VP-
KGVX 07/05/2021

V/v tổng kết thi hành quy định về cai
nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện
ma túy

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sơ ̉Y tế, Công an tỉnh
va ̀các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh 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 25/5/2021.

24/05/2021 26/05/2021 2 802/SLĐTBXH-
PCTNXH
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Phụ lục 2: Tổng hợp nhiệm vụ chưa hoàn thành đã quá thời hạn tính đến hết ngày 31/5/2021

(Kèm theo Báo cáo số   54 /BC-VP ngày 03/6/2021 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 Sở Kế hoạch Đầu tư 239/TB-UBND 11/5/2021

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch UBND tỉnh ngày 06/5/2021 xem xét kết quả kiểm tra dự án Bến
xe hàng hóa xuất nhập khẩu, Kho ngoại quan, Khu chế biến gia công
hàng hóa xuất nhập khẩu Đạt Phát; báo cáo, đề xuất phương án giải
quyết vướng mắc về đất đai của dự án

Dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, phương
hướng xử lý, khắc phục đối với 02 dự án: Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu, Kho ngoại
quan, Khu chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu Đạt Phát; dự án Bến xe ô tô xuất nhập
khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, huyện Đình Lập và các nội dung đã xử lý
liên quan đến dự án Dự án đầu tư kho bãi hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ
Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo yêu cầu
tại Thông báo số 53-TB/VPTU ngày 26/10/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy

25/05/2021

2 Sở Thông tin và Truyền
thông 5107/VP-THNC 12/14/2020 xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai mươi

HĐND tỉnh khóa XVI
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn
phòng UBND tỉnh trước ngày 15/5/2021 5/15/2021

3 UBND huyện Bình Gia 229/TB-UBND 8/5/2021 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 4/2021

Yêu cầu Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia kiểm điểm, giải trình lý do không bố trí
lãnh đạo tham dự cuộc họp giải phóng mặt bằng tháng 4/2021 20/05/2021

4 UBND huyện Bình Gia 1684/VP-THNC 7/5/2021 Khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội 5 năm 2021 - 2025

Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của
huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định 22/05/2021
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