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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
fc 1p - Tr do - Hnh phüc
TIL&NH PHO fA NANG
S.iCO6'UBND-KSTT
Dà Náng, ngày ,i tháng 5 nám 2022
V/v thuc hiên nhiêm vi do lãnh
dao UBND thành phô giao
KInh g1ri:
- Các sâ, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn.
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Xét báo cáo, d xu.t cüa Van phàng Uy ban nhãn dan thành ph tai Báo
cáo s 12/BC-VP ngày 11 tháng 5 nàm 2022 v tng hçp tInh hInh thçrc hin
nhim v1i do lãnh dao UBND thành phé giao di vâi các ca quan, don vj, Chü
tjch UBND thành ph có kin nhu sau:
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1. Phê bInh IJBND qun Lien Chiu dà không có chuyn bin tIch crc
trong thc hin nhim vi do lãnh dto UBND thành pM giao, có k& qua thp
trong vic hoàn thành nhim V11 và c.p nh.t tInh hmnh thc hin nhim vii (ti 1
hoàn thánh nhim v1.T 29,24% và ti 1 c.p nht tInh hmnh 29,82%).
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Yêu c.0 UBND qu.n Lien Chiu t.p trung chi dao râ soát các nhim vii
duçic giao, Co giái pháp trin khai thc hin tInh hInh thirc hin nhim vii länh
do UBND thành pM giao Va c.p nht k& qua vâo h tMng phn mm theo dOi
cong vic d nâng cao ti 1 hoàn thành nhim v1i.
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2. Yêu cu Ban Xüc tin và H trçi d.0 tu tang cuäng kim tra, t.p trung
chi dao quy& 1it rà soát, có giái pháp xfr 1 di vâi các nhim vii duc giao
chua hoàn thành và nghiêm tCic cp nh.t kt qua vào h théng phn mm theo
dOi cong vic d nâng cao ti 1 hoán thành nhim vii.
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3. D nghj, các co quan, don vj tip tc tp trung chi dao, quail trit thyc
hin nghiêm tác vic cp nht tInh hInh trin khai, k& qua thrc hin nhim vi
do lãnh dao UBND thành pM giao; d.c bit thing xuyên rà soát các nhim vi1
có g.n sao, tp trung ngun Fyc, uu tiên xir 1 d hoàn thành dung han các thim
vi1 có g.n sao, kjp thai báo cáo, d xut các giãi pháp d xr 1 nhtng khó khàn,
vu'dng mt trong qua trInh thirc hin nhim vij.
4. Giao Van phOng LTBND thành pM thuông xuyên thirc hin nhimv
g.n sao dôi vôi các nhim vit quan tr9ng, CO tinh chat trçng tam, trng diem;
theo dOi, kim tra, don dc và thng h9p tmnh hnh thiic hin nhim v ciiia các co
quail, dan vj, djnh k' báo cáo lânh dto UBND thànE ph phiic v1i Cong tác chi
dao diu hành.
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Nhn dugc Cong van nay, d nghj các cc quan, don vi nghiêm t'ác trin
khai, thxc hin./2,,
KT. CHU TICH
HO CHU TTCH

No'! nhin.
- Nhti trên;
- Thixông trijc HDND;
- CT và các PCT UBND thành pho;
- Van phông Thành Ciy;
- Các qun, huyn üy;
- Van phông UBND thành phô: CVP, các PCVP
và các phông, ban chuyén môn;
- Ban Thi dua - Khen thirâng;
- Cng Thông tin din tfr thânh ph&
- Lu'u: VT, KS1T. iLLQ
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