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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dôc lap - Tn' do - Hanh phüc

BAO CÁO TINH HINH CHAP HANH CAC CHI DAO CUA CHU sO HU'U QUY I NAM 2021
(Thyc hiên theo Quylt (tjnh 3312/QD-UBND ngày 03 thdng 7 nàm 2014 cüa UBND TP.HCM v ban hành Quy djnh cr chephEii hp giáni sat àí chIn/i)
Van ban
Ni dung trIch yêu

STT
So

Ngày

TInh hlnh thtrc
hiên
Chap
Không
hành chap hành

1

8602/STC-CS

3 1/12/2020 Vê vic báo cáo tInh hInh quàn 1, sCr diing tài san cong näm 2020

x

2

01/UBND-TCKH

04/01/2021 Vê viêc báo cáo môt so chi tiêu tài chInh uó'c thtxc hiên näm 2020

x

3

56/UBND

4

95/UBND-TCKH

5

29/TCDN-TC2

20/01/2021 V báo cáo kát qua tit kim chi phi iiäm 2020

6

261/UBND-KT

25/01/2021

V xay dmg K hotch tài chinh näm 2021 cüa các doanh nghip do Nhà nuâc nm giCr
100% vn diu ! thuc Thành ph

x

7

547/STC-TCDN

27/01/2021

ye báo cáo vi1cng m.c khó khän cüa các cOng ty cong Ich khi np tin thuê dt cOn nçi

x

8

216/UBND-TTr

9

1 5/BC-QLDT-QLN

28/01/2021 Vê vic triên khai thrc hin cong tác kê khai tài san, thu nhp näm 2020
Báo cáo v cong tác kim tra, quán I các mtt bang nhà dtt do Nhà nuâc quán 1 trên
02/02/2021
dia bàn Quan 6

V dan giá ban can h tái djnh cu tti chung c.r 336/24 Nguyn Van Luông và chung cu
BInh Phü 1
V viêc tam irng kinh phi mua bão him cháy, n bt buc chung cu 243 Tan HOa DOng
14/01/2021
P14 Q6
11/01/2021

x
x
x

x

10 911/STC-TCDN

23/02/202 1

V báo cáo kt qua thrc hin chuang trinh hành dng ban hành kern theo Quyt djnh s
221 0/QD-UBND ngày 18/6/2020 cüa Uy ban nhân dan thành phô näm 2020

x

11 489/UBND-LDTBXH

03/03/2021

V viêc hu6ng dn vic báo cáo qu5 tin luong thirc hin cüa nguOi lao dng, qu5 tin
luang, thu lao thrc hin cüa nguôi quãn 1 närn 2020

x

12 628/UBND-VX

V vic hung dn bt sung cOng tác dánh giá, xp 1oii chit 1uçng näm 2020 và hang
05/03/2021 näm dôi vâi ngu&i quán 1 doanh nghip theo Nghj djnh s 159/2020/ND-CP ngày
31/12/2020

x

Ghi chá

TInh hlnh thirc
hiên
Không
Chap
hành chp hành

Van ban
STT

Nôi dung trIch yu
So

Ngày

13 314/TCKH

V vic dánh giá tInh hInh thrc hin thông tu s 45/20 1 8/TT-BTC ngày 07/5/2018 cüa
Bô Tài chInh
V cong tác 4n hành tram trung chuyn CTRSH trên dja bàn thành ph giai doan truOc
10/03/2021
ngày 01/8/2017
05/03/2021

14 1618/STNMT-CTR

X

X

15 286/QLNGDXD-QLNO

10/03/2021

V cong tác chun bj bàn giao, tip nhn qu nhà cü thuc sô hüu nhà nithc trên dja
bàn thành ph v Trung tam Quãn 19 nhà và Giám djnh xây dig thuc Sâ Xây drng

X

16 543/UBND-TCKH

10/03/2021

V vic xp loai di vri Cong ty TNHH MTV Djch vi cong Ich Qun 6 và dánh giá kt
qua hoat dng di vói ngu?yi quàn 19 Cong ty ham 2020

X

17 544/UBND-TCKH

10/03/2021

V thuc hiên ni dung giám sat theo quy djnh tai Quyt djnh s 4482/QD-UBND ngày
29/8/16 cüa Uy ban nhân dan Thành ph näm 2020

X

18 264/QLDT-PCTT

17/03/2021

V thu'c hiên cOng van 365 1/UBND-QLDT ngày 17/12/2020 cüa Uy ban nhân dan Qun
6 triên khai thrc hin Thông tu s 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 cüa B Tài chInh

X

19 605/UBND-TNMT

17/03/2021

V giãm san 1ung gói thu cung &ng djch vt cOng, hang mic ca nhtt rác và thirc hin
K hoach s 19/KI-1-UBND-TNMT ngày 22/01/2021

X

20 86/TB-UBND

29/03/2021 Thông báo Qu5 tin luang thrc hin näm 2020

x

21 728/UBND-TCKH

29/03/2021 Vê vic xü 19 các khoãn tam 11ng ngân sách qun

x
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