UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG
Số: 22

/VPUBND-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 08 tháng 03 năm 2022

V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ
Ủy ban nhân dân Tỉnh giao
tháng 02 năm 2022

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 01/02/2022
đến ngày 28/02/2022 là 350 nhiệm vụ. Cụ thể:
- Nhiệm vụ đến hạn báo cáo: 307 nhiệm vụ. Trong đó, có 299 nhiệm vụ
báo cáo đúng và trước thời gian quy định; 05 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: 43 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 01-02-2022 đến ngày 28-02-2022
(Kèm theo Công văn số 22 /VPUBND-HCQT ngày 08 / 03 /2022 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

17-02-2022

18-02-2022
09:30:34

Trễ (1)
ngày

11-02-2022

17-02-2022
09:41:28

Trễ (4)
ngày

11-02-2022

14-02-2022
10:20:42

Trễ (1)
ngày

Sở Y tế

1

08/TTr-VPUBND

V/v Tờ trình của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh
về lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận
16-02-2022
15-02-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh
16:57:29
tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp giai
đoạn 2021 - 2025
Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh

1

41/TB-VPUBND

V/v Báo cáo tuần về phục hồi sản xuất kinh doanh,
đầu tư theo Thông báo số 41/TB-VPUBND: UBND
huyện và Sở, ban, ngành Tỉnh là chủ đầu tư sử dụng 08-02-2022
07-02-2022
vốn đầu tư công báo cáo trước 13 giờ 30, thứ 6 hằng 09:26:53
tuần (gửi VPUBND Tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tổng hợp chung).
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

1

41/TB-VPUBND

V/v Báo cáo tuần về phục hồi sản xuất kinh doanh,
đầu tư theo Thông báo số 41/TB-VPUBND: UBND
huyện và Sở, ban, ngành Tỉnh là chủ đầu tư sử dụng 08-02-2022
07-02-2022
vốn đầu tư công báo cáo trước 13 giờ 30, thứ 6 hằng 09:26:53
tuần (gửi VPUBND Tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tổng hợp chung).

Gia
hạn

STT

Số ký hiệu

Ngày
văn bản

Trích yếu văn bản

Ngày
giao việc

Thời hạn
hoàn thành

Ngày
báo cáo

Trạng
thái

28-02-2022

01-03-2022
11:04:52

Trễ (1)
ngày

24-02-2022

25-02-2022
14:20:00

Trễ (1)
ngày

Kho bạc nhà nước Tỉnh
1

10/UBND-HCQT

16-02-2022

V/v báo cáo giải trình các trường hợp trễ hạn, quá hạn 16-02-2022
năm 2021
17:19:41
Trường Cao đẳng Cộng đồng

1

Số: 252/VPUBNDTHVX

Về việc hoàn chỉnh dự thảo Đề án Thí điểm xây dựng
mô hình liên kết với Nhật Bản đào tạo hệ trung cấp
14-02-2022
12-02-2022 lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao cho học sinh sau
16:11:26
trung học cơ sở tại tỉnh Đồng Tháp (nội dung hoàn
chỉnh Đề án trình UBND Tỉnh)

Gia
hạn

DANH SÁCH VĂN BẢN QUÁ HẠN BÁO CÁO
Thống kê từ 01-02-2022 đến ngày 28-02-2022
(Kèm theo Công văn số 22 /VPUBND-HCQT ngày 08 / 03 /2022 của Văn phòng UBND Tỉnh)

STT

Số ký hiệu

Ngày
văn bản

Trích yếu văn bản

Ngày
giao việc

Thời hạn
Trạng thái
hoàn thành

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh

1

V/v Báo cáo tuần về phục hồi sản xuất kinh doanh, đầu tư theo
Thông báo số 41/TB-VPUBND: UBND huyện và Sở, ban, ngành
07-02-2022 Tỉnh là chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công báo cáo trước 13 giờ
30, thứ 6 hằng tuần (gửi VPUBND Tỉnh, Sở Công Thương, Sở
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tổng hợp chung).

08-02-2022
09:26:53

11-02-2022

Quá hạn
(15) ngày

41/TB-VPUBND

Đề nghị báo cáo tình hình phục hồi sản xuất kinh doanh và đầu tư
theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh (kỳ 4 - tính đến 18-0207-02-2022 2022); thời gian hoàn thành trước 13 giờ 30 thứ 6 hằng tuần; đầu
mối tổng hợp: Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Văn phòng UBND Tỉnh.

16-02-2022
16:37:48

18-02-2022

Quá hạn
(10) ngày

41/TB-VPUBND

V/v Báo cáo tuần về phục hồi sản xuất kinh doanh, đầu tư theo
Thông báo số 41/TB-VPUBND: UBND huyện và Sở, ban, ngành
07-02-2022 Tỉnh là chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công báo cáo trước 13 giờ
30, thứ 6 hằng tuần (gửi VPUBND Tỉnh, Sở Công Thương, Sở
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tổng hợp chung).

08-02-2022
09:26:53

11-02-2022

Quá hạn
(15) ngày

41/TB-VPUBND

Vườn Quốc gia Tràm Chim

1

2

