
  Phụ biểu 
CÁC NHIỆM VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAO 

 (Kèm theo BC số:              /UBND ngày      tháng 6  năm 2019  của UBND huyện Vân Đồn 
Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019) 

 

 I. Thống kê kết quả thực hiện 
 - Tổng số nhiệm vụ được giao: 134. Trong đó: 
 + Tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành: 114. 
 + Tổng số nhiệm vụ chưa hoàn thành: 20. 

 

TT Văn bản giao 
nhiệm vụ (số, 
ngày, tháng, 

năm) 

Nội dung nhiệm vụ Hạn xử lý Đã 
hoàn 
thàn

h 

Chưa 
hoàn 
thành 

Đúng 
hạn 

Quá hạn Ý kiến giải trình 
hoặc kiến nghị, đề 

xuất 

Đơn vị 
Thực 
hiện 

1 609/UBND-
NLN3 
25/01/2019 

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo 
vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. 

      NN&PT
NT 

2 661/UBND-
XD4 
29/01/2019 

V/v thực hiện các Chương trình, dự 
án ODA trên địa bàn tỉnh. 

      NN&PT
NT 

3 959/UBND-
VX2 
15/2/2019 

V/v tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về đưa lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài. 

     Đang thực hiện LĐTB&
XH 

4 1030/UBND-
NLN3 
20/02/2019 

Vv/ tăng cường ngăn chặn các điểm 
nóng về phá rừng, cháy rừng trên địa 
bàn tỉnh. 

     Đang triển khai thực 
hiện; đã có công văn 
số 390/UBND-KL 
ngày 12/3/2019 về 
việc xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền 
Luật lâm nghiệp và 
các văn bản có liên 
quan 

NN&PT
NT 

5 83/KH-UBND 
27/3/2019 

KH hành động thực hiện Nghị quyết 
số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của 

      VHTT 
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TT Văn bản giao 
nhiệm vụ (số, 
ngày, tháng, 

năm) 

Nội dung nhiệm vụ Hạn xử lý Đã 
hoàn 
thàn

h 

Chưa 
hoàn 
thành 

Đúng 
hạn 

Quá hạn Ý kiến giải trình 
hoặc kiến nghị, đề 

xuất 

Đơn vị 
Thực 
hiện 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 
điện tử giai đoạn 2019-2020, định 
hướng đến 2025. 

6 91/KH-UBND 
05/4/2019 

KH Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo 
vệ thực vật sau sử dụng và hóa chất 
bảo vệ thực vật không được phép sử 
dụng tại các vùng sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
giai đoạn 2019-2020. 

     Đã tiến hành khảo 
sát, lập hồ sơ, đang 
trình UBND huyện 
phê duyệt 

NN&PT
NT 

7 85/TB-UBND 
22/4/2019 

TB Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND 
tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng, chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, phòng 
cháy chữa cháy tỉnh tại Hội nghị tổng 
kết công tác phòng chống thiên tai và 
TKCN năm 2018; triển khai nhiệm vụ 
năm 2019. 

       

8 2923/UBND-
NLN1 
02/5/2019 

V/v rà soát đánh giá tổng hợp kết quả 
5 năm thực hiện Nghị quyết số 13-
NQ/TU ngày 06/5/2014 của BCH 
Đảng bộ tỉnh về phát triển thủy sản. 

     Đang trình UBND 
huyện phê duyệt 

NN&PT
NT 

9 3049/UBND-
NLN1 
07/5/2019 

V/v tăng cường kiểm soát ngăn chặn 
hành vi đưa tạp chất và tôm nguyên 
liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
tôm có tạp chất trên địa bàn tỉnh. 

     Đang thực hiện NN&PT
NT 

10 114/KH-UBND 
15/5/2019 

KH tuyên truyền, phổ biến Luật 
Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 

     Đang trình lãnh đạo 
ký, phê duyệt KH 

NN&PT
NT 

11 3245/UBND-
NLN3 

V/v thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg 
ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính 

     Đang triển khai thực 
hiện 

NN&PT
NT 
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TT Văn bản giao 
nhiệm vụ (số, 
ngày, tháng, 

năm) 

Nội dung nhiệm vụ Hạn xử lý Đã 
hoàn 
thàn

h 

Chưa 
hoàn 
thành 

Đúng 
hạn 

Quá hạn Ý kiến giải trình 
hoặc kiến nghị, đề 

xuất 

Đơn vị 
Thực 
hiện 

15/5/2019 phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp 
phát triển nhanh và bền vững ngành 
công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản 
ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu. 

12 3512/UBND-
XD4 
23/5/2019 

V/v lựa chọn nhà đầu tư các dự án có 
sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn 
tỉnh. 

     Đang thực hiện TNMT, 
KTHT 
Rà soát 
các nội 
dung 
thực hiện 

13 3624/UBND-
NLN1 
29/5/2019 

V/v tăng cường đảm bảo an toàn tàu 
cá và ngư dân khi hoạt động trên vùng 
biển Vịnh bắc bộ. 

     Số 801/UBND ngày 
09/5/2019 và 
1022/UBND ngày 
07/6/2019 

NN&PT
NT 

14 127/KH-UBND 
05/6/2019 

KH Tổ chức Hội nghị triển khai 
phong trào thi đua “Cán bộ, công 
chức, viên chức thi đua thực hiện văn 
hóa công sở” và Tuyên dương các 
điển hình tiên tiến trong phong trào 
thi đua yêu nước. 

     Đang thực hiện  

15 3789/UBND-
NLN3 
05/6/2019 

V/v thực hiện Công điện của Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu tập trung 
chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện 
pháp phòng, chống bệnh Dịch tả Lợn 
Châu Phi. 

     Đang thực hiện  

16 126/KH-UBND 
04/6/2019 

KH hành động thực hiện Đề án triển 
khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của 
nền công vụ làm chất xúc tác trong 
việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng 
ASEAN 2025. 

     Đang thực hiện  
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TT Văn bản giao 
nhiệm vụ (số, 
ngày, tháng, 

năm) 

Nội dung nhiệm vụ Hạn xử lý Đã 
hoàn 
thàn

h 

Chưa 
hoàn 
thành 

Đúng 
hạn 

Quá hạn Ý kiến giải trình 
hoặc kiến nghị, đề 

xuất 

Đơn vị 
Thực 
hiện 

17 3786/UBND-
VX1 
05/5/2019 

V/v tăng cường quản lý, bảo vệ và 
phát huy giá trị di tích lịch sử, văn 
hóa, danh lam thắng cảnh. 

     Đang thực hiện  

18 129/KH-UBND 
06/6/2019 

KH Thực hiện kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng 
Ninh về đầu tư phát triển Khu kinh tế 
Vân Đồn. 

       

19 3839/UBND-
NLN3 
06/6/2019 

V/v thực hiện kết luận của Đ/c Bí thư 
Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban công 
tác tháng với bí thư các địa phương. 

     Đang thực hiện  

20 3871/UBND 
07/6/2019 

V/v xử lý dứt điểm hoạt động xây 
dựng trái phép tại xã Thắng Lợi và xã 
Quan Lạn, huyện Vân Đồn. 

     Đang thực hiện  

 




