
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
–––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:           /UBND-KTTH 

V/v tăng tường công tác  

phối hợp trong triển khai  

các nhiệm vụ được giao 

Ninh Thuận, ngày      tháng      năm 2021 

          

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

                                                        

Tiếp nhận Công văn số 836/CTK-TKXH ngày 20/12/2021 của Cục Thống 

kê tỉnh về việc thu thập thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 

2021 (gửi kèm), 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 

1. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm trong công 

tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ có thời hạn theo yêu cầu của 

UBND tỉnh hoặc các cơ quan Trung ương phải lưu ý đảm bảo chất lượng, tiến 

độ thời gian theo quy định; trường hợp chậm trễ trong phối hợp, làm ảnh hưởng 

đến chất lượng, tiến độ công việc chung phải chịu trách nhiệm và kết quả đánh 

giá công tác thi đua theo quy định. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, giải quyết 

công việc, lưu ý thường xuyên chủ động đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm 

vụ phối hợp; trường hợp đơn vị nào chậm trễ trong phối hợp, làm ảnh hưởng đến 

tiến độ công việc chung; chủ động tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ 

đạo giải quyết kịp thời./. 

 

 Nơi nhận:  

- Như trên; 
- CT, PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh; 
- Cục Thống kê tỉnh; 
- VPUB: LĐ, KTTH; 
- Lưu: VT. ĐN 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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