
 

                        Kính gửi: Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. 

Thực hiện Công văn số 1344/UBND-TH ngày 24 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 

2022. Lãnh đạo Ban đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo các nội dung sau: 

1. Kiểm điểm, đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu 

năm 2022 (những kết quả đạt được; những khó khăn, hạn chế; hương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022 và đề xuất kiến nghị).  

2. Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 

2022 (đặc biệt là các nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân 

giao và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 ). Trong đó cần đánh giá cụ 

thể các nhiệm vụ đã thực hiện xong, các nhiệm vụ chưa hoàn thành (nêu rõ lý 

ro) và tiến hành rà soát Chương trình công tác năm 2022 (có phải điều chỉnh 

thời gian thực hiện hoặc thay đổi, bổ sung  nhiệm vụ…) cho phù hợp với tình 

hình thực tế. 

Báo cáo của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc gửi về Văn phòng 

trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Văn phòng có nhiệm vụ tổng hợp xây dựng 

báo cáo chung của cơ quan xong trước ngày 03/6/2022 để báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện 

nghiêm túc, đúng thời gian quy định.  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT,VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Phạm Chí Thống 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

BQL KHU ĐẠI HỌC NAM CAO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BQL-VP 
Về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo 

điều hành 6 tháng đầu năm 2022  

 

Hà Nam, ngày     tháng 5  năm 2022 
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