
Phụ lục 1: Tổng hợp nhiệm vụ đã hoàn thành chậm thời hạn trong tháng 7 năm 2021
(Kèm theo Báo cáo số 80  /BC-VP ngày 04 /8/2021  của Văn phòng UBND tỉnh)

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

Số ngày
muộn Minh chứng

1 Sở Tài nguyên
và Môi trường 399/TB-UBND 22/7/2021

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch
UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch UBND tỉnh ngày 20/7/2021 để giải quyết
vướng mắc tại dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn
Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng

Rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 1062/QĐ-
UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về giao đất cho Công ty cổ phần
Tư vấn thiết kế đầu tư và Xây dựng SDN

25/07/2021 29/07/2021 -4 369/BC-STNMT

2 Sở Tài nguyên
và Môi trường 2652/VP-KT 05/7/2021

V/v xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thành
Long về vướng mắc về cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan kiểm tra việc thực hiện các nội dung Thông báo số 149/TB-
UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh và xem xét đề nghị của Công ty
TNHH Thành Long tại văn bản trên

30/07/2021 02/08/2021 -3 374/BC-STNMT

3
Sở Lao động-
Thương binh

xã hội

977/UBND-
KGVX 21/7/2021

V/v hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng
cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19

Khẩn trương hoàn thiện việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chính
sách hỗ trợ theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP,
trình UBND tỉnh trong ngày 22/7/2021

22/07/2021 26/07/2021 -4 129/TTr-SLĐTBXH

4 Thanh tra Tỉnh 2909/VP-
THNC 21/7/2021

V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra
số 2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 của Thanh tra
Chính phủ

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham
mưu xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu của Thanh
tra Chính phủ tại Công văn trên; hoàn thành, trình UBND tỉnh trước
ngày 24/7/2021.

24/07/2021 26/07/2021 -2 77/TTr-TTr

5 Sở Kế hoạch
Đầu tư 2675/VP-KT 06/7/2021

V/v giao dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia
ý kiến thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng và
kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hữu
Lũng

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
nghiên cứu hồ sơ, dự thảo văn bản tham gia ý kiến thẩm định của UBND
tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu
công nghiệp Hữu Lũng

16/07/2021 19/07/2021 -3 1175/SKHĐT-
QLĐTNNS
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Phụ lục 2: Tổng hợp nhiệm vụ chưa hoàn thành đã quá thời hạn tính đến hết ngày 31/7/2021

(Kèm theo Báo cáo số 80  /BC-VP ngày 04 /8/2021  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 Tỉnh
Lạng Sơn 2905/VP-KT 20/7/2021 V/v giao dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời Báo Pháp luật

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan
nghiên cứu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh theo các nội dung đề nghị
của Báo Pháp luật tại Công văn trên

31/07/2021
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