
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BC-VP  Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/10/2022 
 

Thực hiện Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của UBND 

tỉnh về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh 

báo cáo kết quả rà soát nhiệm vụ giao trên hệ thống quản lý nhiệm vụ như sau: 

Trong tháng 10/2022, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng số 244 nhiệm vụ 

(giảm 21 nhiệm vụ so với tháng trước); có 146 nhiệm vụ giao có thời hạn hoàn 

thành trong tháng 10, đã hoàn thành đúng hạn 144 nhiệm vụ (đạt 98,6%), 01 

nhiệm vụ quá hạn, chiếm 0,7%; còn 01 nhiệm vụ chưa hoàn thành bị quá hạn, 

chiếm 0,7% (Có phụ lục kèm theo). 

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/10/2022, Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

2.626 nhiệm vụ: đã hoàn thành 2.518 nhiệm vụ (đạt 96%), bao gồm 2.485 nhiệm 

vụ đúng hạn (chiếm 98,7%), 33 nhiệm vụ quá hạn (chiếm 1,3%); còn 108 nhiệm 

vụ chưa hoàn thành (chiếm 4%), trong đó: 107 nhiệm vụ còn thời hạn, 01 nhiệm 

vụ quá hạn. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo./.  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng chuyên môn;  

- Trung tâm THCB (đăng tải); 

- Lưu: VT, TH(PVD). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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