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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 8/2021  

 

Ngày 04/8/2021, Ban Giám đốc Sở đã họp để triển khai các nội dung công 

việc tháng 8/2021. 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 

8/2021 như sau: 

Tiếp  tục lãnh đạo, chỉ đạo  thực  hiện  các nội dung theo Chương trình 

công tác của cơ quan; tập trung vào các nội dung: Xây dựng báo cáo kinh tế xã 

hội năm 2022, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo đầu tư công năm 2022, giai đoạn 

2021-2025; Xây dựng dự toán ngân sách năm 2022, giai đoạn 2022-2024; Xây 

dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh; Quyết 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 thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19; 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. 

 3. Về công tác cán bộ: Ban Giám đốc Sở thống nhất chủ trương:  

- Điều động đồng chí Nguyễn Văn Khỏe, hiện là Phó Chánh Văn phòng 

Sở nhận nhiệm vụ Phó trưởng phòng Kinh tế ngành và Hạ tầng cơ sở; Đồng chí 

Nguyễn Thị Kim Liên, hiện là Phó trưởng phòng Kinh tế ngành và Hạ tầng cơ 

sở nhận nhiệm vụ Phó trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch; Đồng chí Bạch 

Ngọc Quyết, hiện là Phó trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch nhận nhiệm vụ 

Phó Chánh Văn phòng Sở. 

- Tiếp nhận đồng chí Bùi Minh Thu, hiện là Chuyên viên phòng Kiểm 

soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam về cơ quan khi được 

sự đồng thuận của cơ quan chủ quản và hiệp y của Sở Nội vụ. 
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 Giao Văn phòng Sở tham mưu thực hiện các bước điều động, tiếp nhận 

cán bộ công chức theo quy định hiện hành. 

 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 VP. 

 

          GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Lượng 
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