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BÁO CÁO
Về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong quý I năm 2019
__________________

Thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014
của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Uỷ ban nhân dân
tỉnh Đồng Tháp báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao
trong quý I năm 2019, như sau:
I. VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC
GIAO TRONG QUÝ I NĂM 2019
Từ ngày 01 Tháng 01 năm 2019 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019, Uỷ ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận được 36 nhiệm vụ giao trên phần mềm theo dõi
công việc của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, có 01 nhiệm vụ đến hạn đã được
cập nhật, báo cáo đúng quy định và 35 nhiệm vụ chưa cập nhật (do chưa đến hạn
báo cáo). Đối với các nhiệm vụ chưa được cập nhật, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã
chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện và sẽ báo cáo về Văn phòng Chính phủ
theo quy định.
(Phụ lục đính kèm).
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Những văn bản không giao thời hạn xử lý đề nghị không cập nhật vào
phần mềm vì thực tế đây là những công việc hành chính thường xuyên./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT (Đức).
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