
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 8350/VPCP-TH 
   V/v xây dựng báo cáo kiểm điểm 

công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________ 

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

 

 

           Kính gửi:   

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 

- Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố                                       

   trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị 

đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo 

xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 và đề xuất 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành 

năm 2022; trong đó tập trung các nội dung sau: 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tham mưu, đề xuất của bộ, 

cơ quan, địa phương 

a) Đánh giá kết quả, những giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm của bộ, 

cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kết 

luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ 

và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ngành, 

lĩnh vực, địa bàn phụ trách, nhất là đối với công tác phòng, chống đại dịch 

COVID-19; bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh;  

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;... Trong đó, nêu cụ thể những điểm sáng, 

nổi bật và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan, địa 

phương; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.  

b) Đánh giá công tác tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng, cấp 

bách, nhất là trong việc phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phục hồi, phát 

triển kinh tế - xã hội. 

c) Đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ: 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ giao bộ, cơ quan, địa phương; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất (nếu 

có). Trong đó, nêu tổng số nhiệm vụ giao; số nhiệm vụ đã hoàn thành; số nhiệm 

vụ chưa hoàn thành trong hạn, quá hạn; giải trình cụ thể nguyên nhân chậm triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ đã quá hạn; tồn tại, hạn chế (theo mẫu tại Phụ lục I).  

Riêng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá 

bổ sung tình hình thực hiện, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng 



2 

 

Chính phủ giao các Bộ, cơ quan thực hiện liên quan đến địa phương nhưng chưa 

được các Bộ, cơ quan triển khai thực hiện, cần đôn đốc, xử lý dứt điểm trong thời 

gian tới (theo mẫu  tại Phụ lục II). 

- Chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ; công tác phối hợp với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội Trung 

ương trong hệ thống chính trị đối với việc thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh 

vực, địa bàn được phân công phụ trách. 

- Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện 

Chương trình công tác năm 2021 và đăng ký Chương trình công tác năm 2022 theo 

đề nghị tại Văn bản số 7415/VPCP-TH ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ.  

2. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 

Đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

(hiệu quả, tác động của các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với 

kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân và đối với phát triển ngành, lĩnh vực, địa 

bàn;…), nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm an sinh xã hội; 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; khắc phục hậu quả thiên tai, biến đổi 

khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh; hoạt động đối ngoại; phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội… 

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều 

hành năm 2022 

- Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của bộ, cơ quan, địa phương 

trong chỉ đạo, điều hành để phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; 

- Đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chỉ đạo, 

điều hành trọng tâm trong năm 2022.    

Báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương gửi đến Văn phòng Chính phủ 

trước ngày 05 tháng 12 năm 2021 (bản điện tử gửi qua địa chỉ email: 

vutonghop@chinhphu.vn; điện thoại: 080.40783 - 0938888689) để tổng hợp, xây 

dựng báo cáo, trình Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2021./. 
  

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c); 

- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị; 

- Lưu: VT, TH (2b).NVH 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Mai Thị Thu Vân 
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