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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo  

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam 

 

    
 Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 và Quyết 

định 22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy 

định và điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 Căn cứ Quy chế làm việc của cơ quan; 

 Ban Giám đốc Sở thông báo tới các Sở, ngành, đoàn thể, các phòng ban 

trực thuộc Sở, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố về phân công 

nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Sở để thuận tiện trong việc giải quyết công 

việc của các đơn vị, cá nhân đến liên hệ công tác; Cụ thể như sau: 

  

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Oang - Giám đốc Sở: 

 - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện các chức năng nhiệm vụ của cơ quan theo 

quy định hiện hành. 

 - Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổng hợp - Quy hoạch, Thẩm định và 

Giám sát đầu tư và các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; 

chủ trương đầu tư các dự án. 

  

 2. Đồng chí Bùi Hồng Thanh - Phó Giám đốc Sở: 

 - Giúp đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Sở và pháp luật về nhiệm vụ hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công; 

 - Trực tiếp phụ trách các phòng: Kinh tế ngành và Hạ tầng cơ sở; Hợp tác 

Đầu tư; Văn phòng Sở và giữ mối liên hệ các tổ chức chính trị - xã hội. 

 - Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc khác khi được ủy quyền giải 

quyết. 

  

 



 3. Đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Phó Giám đốc Sở: 

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  và 

pháp luật về nhiệm vụ hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công. 

- Trực tiếp phụ trách các phòng Đăng ký Kinh doanh; Thanh tra Sở; 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và lĩnh vực. Cải cách thủ tục hành chính; Giúp Giám 

đốc  Sở một số nội dung trong xây dựng Quy hoạch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến 2050. 

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc khác khi được ủy quyền giải 

quyết. 

Việc phân công phụ trách các lĩnh vực của từng đồng chí Lãnh đạo cơ 

quan trên được thực hiện từ 01/10/2019; Thay thế các Thông báo trước đây về 

phân công Lãnh đạo Sở. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc sẽ được 

xem xét, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị, 

phòng nghiệp vụ có liên quan biết để thuận tiện liên hệ công tác./. 

 

 
 

Nơi nhận: 

- TT TU, TTHĐND, LĐUBND tỉnh (để b/cáo); 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh (để biết); 

- Lãnh đạo Sở (để t/hiện); 

- Phòng TC-KH các huyện, TP (để biết); 

- Các phòng thuộc Sở (để t/hiện); 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Oang 
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