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S&,9 /UBND-TH
V/v kiêm tra, rà soát các nhim vçi,
kêt 1un, chi dto cüa UBND tinh,
Chü tjch UBND tinh giao

Thai Nguyen, ngày f tháng 7 nãm 2020

nhân dân
Cơ quan: Tỉnh Thái Nguyên
Ngày ký: 01-07-2020 13:33:36
+07:00

KInh gui:
- Các Sec, Ban, ngành thuc tinh;
- UBND các huyn, thành phô, thj xã.
Thirc hin Quyt djnh sé 2300/QD-UBND ngày 08/9/20 16 ban hành Quy ch
lam vic cüa UBND tinh nhim ki 2016-2021; Quyt djnh s 3774/QD-UBND
ngày 2 1/11/2019 cüa UBND tinh v vic kin toàn và ban hành quy ch hoat dng
T Cong tác cüa Chü tjch UBND tinh theo dOi, don dc, kim tra vic thirc hin
nhim vu, kt luân, chi dio cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh; d báo dam thrc
hin Co hiu qua các nhim vti duqc giao và kjp thii báo cáo ti Phiên h9p
UBND tinh 1n thu 40, UBND tinh yêu cu Thu tnrng các Sâ, Ban, ngành, Chü tch
UBND các huyn, thành ph& thj xã:
1. Kim tra, rà soát các thim viii do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao
tü ngày 01/01/2020 dn ngày 30/6/2020; xây drng báo cáo dánh giá, tng hqp,
báo cáo UBND tinh k& qua thrc hin các nhim vi. D& vii nhüng nhim viii
hoàn thành nhung qua han, qua hn chua hoàn thành (nê'u co) yêu cu giài trInh
lam rô l do, trách nhim, dua ra l trInh và cam k& tin d thçrc hin. Chju trách
nhim truóc UBND tinh v thông tin, s lieu trong báo cáo.
2. Chü dng pMi hcp vi Van phông UBND tinh và các chuyên viên theo
dOi ngành, linh virc thçrc hin vic cp nht các nhim viii (dthig hgn, qua hgn) len
phn mrn quãn 1 và theo döi nhim vi cüa UBND tinh, Chü tch UBND tinh.
Yêu cu Thu tru&ng các Ca quan, dan vj khn truung th?c hin, tng hp báo
cáo bang van bàn ('theo miu kern theo) gui v Thu&ng tnrc T Cong tác cüa Chü tjch
UBND tinh (phông Tang hcrp, Van phông UBND tinh). Dng thM gui file
tru'&c ngày
mm (word) theo dia chi Email:
07/7/2020 (thông tin lien h: D/c Tiing - 0967.004.111)./.
No'i nhân:
- Nhutrên;
- Chü tjch và các Phó Chñ tjch UBND tinh;
- Lành dao VP UBND tinh: Dic ChInh, &c Minh;
- Các chuyên viên TMTH;
- Thành viên To Cong tác;
- Luii: VT, TH2b.

CHU TICH
VAN PHONG

Tungnd, 7.2020

Nguyen Ba ChInh

UBND TINH THAI NGUYEN
TEN DN VT
S:

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

/BC-...
Thai Nguyen, ngày tháng 7 náin 2020

BAO CÁO
Kt qua thirc hin nhim vii, kt 1un, cM dio cüa UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh giao tfr ngày 01/01/2020 den ngày 30/6/2020
Thirc hin
tng
hcip báo cáo két qua cii the nhu sau:
1. Két qua rà soát:
- Tang s nhim vii UBND tinh, Chü tjch IJBND tinh giao 1à.....nhim vu.
Trong do:
+ Tng s nhim vi giao hoàn thành dñng han 1à.....nhim vii, chim . .
+ Tng s thim vit giao dang thirc hin là: ... nhim v1i, chim . . .
+ Tng s nhim vçi giao hoàn thành nhimg qua han giao là: ... nhim vi,
chiêm ... %.
+ Tng s nhim vii giao qua han nhmg chua hoàn thành là: ... nhim vii,
chiêm ... %.
(Co Phy bié9u chi tiê't kern theo)
2. IJánh giá chung

3. Phtro'ng hir&ng, nhim vii

4. D xut, kin nghj (vol UBND tinh, TÔ Cong tác, S0 Ban, ngânh...,)

Trên day là tng hçrp kt qua rà soát nhim viii, kt lun, chi dao cüa
UBND tinh, Chñ tjch UBND tinh giao tr ngày 01/01/2020 dn ngày 3 0/6/2020.
No'i nhân:

K ten, dóng du

Ten (don v báo cáo)

Phubiu]

Két qua rà soát các nhiêm vu cüa UBND tinh, Chü tich UBND tinh giao tfr ngày 01/01/2020 den ngày 30/6/2020
STT S, k hiêu Van bàn - TrIch yu
giao nhim vit cüa
van bàn
UBND tinh

Nôi dung chi dao

Han giãi Ba hoàn Bang thirc Ba hoàn thành Qua hn chu'a
thành (gui
quyt
hin
nhirng qua htn. hoàn thành
rö ngày
hoàn tlzành)

1
2
3
4
5
Tngs

X

X

X

X

Diên giäi 1 do
(ghi rö tti ban
/,ành van bàn
;iao)

Phibiu2

Ten (do'n vi báo cáo)
Kt qua rà soát các nhim vu UBND tinh, Chü tch UBND tinh giao
hoàn thành nhtrng qua hn, qua htn nhtrng chu'a hoàn thành
(Ifr ngày 01/01/2020 tIn ngày 30/6/2020)

S& k hiu Van
STT ban giao nhim viii
ella UBNI) tinh

Trich yeu van
bàn

Ni dung chi dto

Nhiêm vu hoàn
Nhim vii qua htn
thành nhirng
nhu'ng chira hoàn
Hn xfr 1 qua hn g/zi
thành(g/iiros6
rö so ngày qud
ligay qua hqn)
han)

L do

1
2
3
Tng:

nhim vu hoàn thành nhtrng qua hin,

nhim viii qua hn nhtrng chu'a hoàn thành

I

