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Quảng Trị, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Đánh giá việc thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện
nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Thực hiện công văn số 1454/UBND-TH ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về
việc đánh giá tình hình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số
42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công
nghệ báo cáo như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện
- Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiêm túc thực hiện
các nhiệm vụ chuyên môn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo yêu cầu
và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định số
41/2019/QĐUBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh.
- Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các phòng, các đơn vị thường xuyên
truy cập Hệ thống Văn bản và hồ sơ công việc tỉnh Quảng Trị để tiếp nhận và theo
dõi nhiệm vụ được giao, đồng thời cập nhật tình hình thực hiện trên phần mềm
Theo dõi thực hiện nhiệm vụ. Phân công cán bộ truy cập phần mềm “Theo dõi chỉ
đạo” để cập nhật báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh giao để đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng.
- Trong quá trình thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên liên
lạc và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan để giải quyết các
khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.
2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Quy chế 42/2014/QĐTTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ: Không.
Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTra.
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