UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 177 /VPUBND-HCQT

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ
Ủy ban nhân dân Tỉnh giao
tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố.
Thực hiện Điều 8 Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm theo dõi, tổng
hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định
số 790/QĐ-UBND-HC ngày 22/8/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh), Văn phòng
Ủy ban nhân dân Tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn
vị, địa phương được Ủy ban nhân dân Tỉnh giao từ ngày 01/11/2021 đến ngày
30/11/2021 là 322 nhiệm vụ. Cụ thể:
- Nhiệm vụ đến hạn báo cáo: 253 nhiệm vụ. Trong đó, có 242 nhiệm vụ báo
cáo đúng và trước thời gian quy định; 08 nhiệm vụ báo cáo trễ hạn và 03 nhiệm vụ
báo cáo quá hạn so với thời gian quy định.
- Nhiệm vụ chưa đến hạn báo cáo: 69 nhiệm vụ.
(Đính kèm danh sách các nhiệm vụ trễ hạn và quá hạn)
Căn cứ kết quả trên, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh đề nghị các cơ
quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được
Ủy ban nhân dân Tỉnh giao đúng thời hạn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh (b/c);
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, HCQT (NX).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Phú

DANH SÁCH VĂN BẢN BÁO CÁO TRỄ HẠN
Thống kê từ 01-11-2021 đến ngày 30-11-2021
(Kèm theo Công văn số
/VPUBND-HCQT ngày
/
/2021 của Văn phòng UBND Tỉnh)

STT

Số ký hiệu

Ngày
văn bản

Trích yếu văn bản

Ngày
giao việc

Thời hạn
hoàn thành

Ngày
báo cáo

Trạng
thái

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
V/v đăng ký nội dung cam kết hành động năm 19-11-2021
24-11-2021 Trễ (2)
22-11-2021
2022
16:25:21
09:52:03
ngày

1

1802/VPUBNDTHVX

18-11-2021

2

2701/VPUBNDKT

V/v cho ý kiến nội dung Đề án thí điểm xây dựng
vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục 01-11-2021
09-11-2021 Trễ (2)
01-11-2021
05-11-2021
vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 13:52:09
16:31:16
ngày
2021 - 2025 tỉnh Đồng Tháp
Sở Xây dựng

1

1829/VPUBNDTHVX

Phối hợp tham mưu góp ý dự thảo Báo cáo tổng
24-11-2021
29-11-2021 Trễ (1)
24-11-2021 kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (Đề nghị
26-11-2021
10:15:33
15:58:40
ngày
đơn vị tải file dự thảo trên iDesk)

2

1802/VPUBNDTHVX

18-11-2021

V/v đăng ký nội dung cam kết hành động năm 19-11-2021
24-11-2021 Trễ (2)
22-11-2021
2022
16:25:21
15:37:03
ngày
UBND huyện Châu Thành

1

1802/VPUBNDTHVX

18-11-2021

V/v đăng ký nội dung cam kết hành động năm 19-11-2021
23-11-2021 Trễ (1)
22-11-2021
2022
16:25:21
17:18:28
ngày

Gia hạn

STT

2

Số ký hiệu

1500/VPUBNDTCD-NC

Ngày
văn bản

Trích yếu văn bản

Ngày
giao việc

Thời hạn
hoàn thành

Ngày
báo cáo

Trạng
thái

Lê Thành Tâm
(theo dõi):
Văn bản chưa
Về việc xử lý số tiền bồi thường do Nhà nước
01-11-2021
18-11-2021 Trễ (3)
phù hợp.
01-11-2021 thực hiện công trình Trụ sở Công an huyện Châu
15-11-2021
16:41:41
09:25:43
ngày
Thành đối với ông Nguyễn Thanh Kháng
Ghi vào lúc:
16-11-2021
16:01:51
UBND thành phố Cao Lãnh

1

1802/VPUBNDTHVX

18-11-2021

V/v đăng ký nội dung cam kết hành động năm 19-11-2021
25-11-2021 Trễ (3)
22-11-2021
2022
16:25:21
13:44:06
ngày
Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh

1

1802/VPUBNDTHVX

Gia hạn

18-11-2021

V/v đăng ký nội dung cam kết hành động năm 19-11-2021
30-11-2021 Trễ (6)
22-11-2021
2022
16:25:21
10:26:16
ngày

DANH SÁCH VĂN BẢN QUÁ HẠN BÁO CÁO
Thống kê từ 01-11-2021 đến ngày 30-11-2021
(Kèm theo Công văn số
/VPUBND-HCQT ngày
/
/2021 của Văn phòng UBND Tỉnh)

STT

Số ký hiệu

Ngày
văn bản

Trích yếu văn bản

Ngày
giao việc

Thời hạn
hoàn thành

Trạng thái Gia hạn

30-11-2021

Quá hạn (1)
ngày

30-11-2021

Quá hạn (1)
ngày

22-11-2021

Quá hạn (7)
ngày

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1

1838/VPUBNDTHVX

25-11-2021

V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu 26-11-2021
phát triển bền vững năm 2021
14:49:33
Sở Xây dựng

1

1838/VPUBNDTHVX

25-11-2021

V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu 26-11-2021
phát triển bền vững năm 2021
14:49:33
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh

1

1802/VPUBNDTHVX

18-11-2021 V/v đăng ký nội dung cam kết hành động năm 2022

19-11-2021
16:25:21

