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THÔNG BÁO 

của Ban Giám đốc Sở về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  

một số nhiệm vụ công tác tháng 01/2022  
 

Ngày 12/01/2022, Ban Giám đốc Sở đã họp để triển khai các nội dung công 

việc tháng 01/2022. Căn cứ vào Biên bản cuộc họp, Ban Giám đốc Sở thông báo 

một số nội dung như sau: 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện các nội dung công tác 

tháng 01/2022 như sau: 

- Xây dựng Chương trình công tác Sở năm 2022; Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND 

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; báo cáo chính thức kết quả phát triển 

kinh tế xã hội năm 2021; báo cáo kết quả giao Kế hoạch KTXH, KHĐT công 5 

năm và năm 2022; báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.  

- Lập Quy hoạch tỉnh: Tiếp tục phối hợp với Liên danh tư vấn và các Sở, 

Ban, ngành và địa phương rà soát, thống nhất hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch tỉnh 

Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở ý kiến góp ý của 

các Bộ, ngành, địa phương. Phối hợp với tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường 

chiến lược hoàn thiện dự thảo để xin ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan.  

- Tiếp tục xây dựng Quy định về trình tự phối hợp giải quyết thủ tục hành 

chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất và quản lý nhà nước về đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam. 

2. Cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong cơ quan tiếp tục 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong 

dịp nghỉ lễ Nguyên đán Nhâm Dần; Nội quy, quy chế của cơ quan, nâng cao 

trách nhiệm, lề lối làm việc, không được để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Trên cơ sở 

quy định của pháp luật giải quyết công việc linh hoạt. Nâng cao ý thức cảnh 

giác, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan. 

 3. Về công tác nội vụ:  

- Thống nhất phân bổ công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 

2022 cho các phòng. 
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- Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức cơ quan năm 2022.  

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần cho 

CBCC, VC, người lao động trong cơ quan đảm bảo các quy định về ANTT, vui 

tươi, an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí.  
 

 Ban Giám đốc Sở thông báo đến toàn thể các Phòng, Trung tâm thuộc Sở 

biết để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 
- Các đ/c trong BGĐ; 

- Các Phòng, TT thuộc Sở; 

  - Lưu TTS. 

 

          GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Lượng 
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