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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:        /UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Quảng Nam, ngày        tháng 8 năm 2022
V/v báo cáo tình hình 
công tác, quản lý, điều 
hành, kết quả thực hiện 
chương trình công tác 
của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và các 
nhiệm vụ của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ 
giao  

  Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 5431/VPCP-TH ngày 22/8/2022 của Văn phòng 
Chính phủ về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, hằng tháng theo Quy 
chế làm việc của Chính phủ; sau khi kiểm tra, rà soát, UBND tỉnh Quảng Nam 
báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Về tình hình công tác quản lý, điều hành hằng tháng, quý, 6 tháng 
của UBND tỉnh (tính từ đầu năm cho đến nay):

UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 
và tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, 6 tháng theo quy định (tại các Báo 
cáo số: 22/BC-UBND ngày 27/01/2022, 43/BC-UBND ngày 03/3/2022, 66/BC-
UBND ngày 08/4/2022, 87/BC-UBND ngày 09/5/2022, 103/BC-UBND ngày 
09/6/2022, 130/BC-UBND ngày 07/7/2022, 131/BC-UBND ngày 07/7/2022, 
151/BC-UBND ngày 10/8/2022) để báo cáo Văn phòng Chính phủ theo Quy chế 
làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 
18/6/2022.

2. Về kết quả thực hiện chương trình công tác của Chỉnh phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao:

- Về tình hình triển khai các đề án tỉnh Quảng Nam trình Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ theo chương trình công tác năm 2022: UBND tỉnh ban hành 
Công văn số 5538/UBND-TH ngày 22/8/2022 gửi Văn phòng Chính phủ đảm 
bảo thời hạn yêu cầu tại Công văn số 5134/VPCP-TH ngày 12/8/2022.

- Về thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại 
Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 06/5/2022: UBND tỉnh ban hành Công văn số 
5462/UBND-TH ngày 18/8/2022 gửi Văn phòng Chính phủ đảm bảo thời hạn 
yêu cầu tại Công văn số 5224/VPCP-QHĐP ngày 15/8/2022.
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- Về thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên 

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi (phầm mềm nhắc việc): tổng số nhiệm 
vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 65 nhiệm vụ; đến ngày 23/8/2022, 
UBND tỉnh đã triển khai và hoàn thành 65/65 nhiệm vụ (có phụ lục kèm theo 
Công văn này).

Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên (báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, TH.
D:\VIEN TH\Bao cao theo Quy che lam viec cua CP.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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