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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống  
Chỉ đạo điều hành từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021 

 

 

Thực hiện Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Sau khi tổng hợp số liệu thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều 

hành,Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện 

nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao từ ngày 

01/8/2021 đến ngày 31/8/2021; cụ thể như sau: 

Tổng số chỉ đạo đã giao trong tháng 8: 301 nhiệm vụ. Trong đó: 

- Chưa thực hiện: 38 nhiệm vụ 

+ Đúng hạn: 37 nhiệm vụ 

+ Trễ hạn: 01 nhiệm vụ 

- Đang thực hiện:  30 nhiệm vụ 

+ Đúng hạn: 29 nhiệm vụ 

+ Trễ hạn: 01 nhiệm vụ 

- Đã hoàn thành: 233 nhiệm vụ 

+ Đúng hạn: 232 nhiệm vụ 

+ Trễ hạn: 01 nhiệm vụ 

(có Phụ lục số liệu báo cáo kèm theo) 
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Đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường 

xuyên cập nhật số liệu về nhiệm vụ được giao trên hệ thống phần mềm và chịu 

trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành 

từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 

 (báo cáo) 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Các Trưởng phòng khối NCTH; 

- Lưu: VT, HuyTH, Tâm. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
 

Tạ Văn Dũng 
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