
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           
          Số:              /TB-SKHĐT 

 

           
            Hà Nam, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

 
 

           THÔNG BÁO 

                          Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo 

                                   Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam 

     
Căn cứ các Quyết định: Số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016; số 

22/2019/QĐ-UBND ngày 11/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định, 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, Trung 

tâm trực thuộc Sở; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, 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 liện hệ công tác; Cụ thể như sau: 

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Lượng - 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; Kinh tế ngành & Hạ 

tầng cơ sở; 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: 

- Được ủy quyền thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của cơ quan khi 

Giám đốc đi vắng. 

- Giúp Giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, pháp luật về 

nhiệm vụ và hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công. Trực tiếp phụ trách 

các phòng: Hợp tác Đầu tư; Văn phòng Sở. 

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

quyết. 

3. Đồng chí Lê Nguyên Ngọc - Phó Giám đốc Sở: 

- Giúp Giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, pháp luật về 

nhiệm vụ và hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công. Trực tiếp phụ trách 

các phòng: Đăng ký kinh doanh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư. 

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

quyết. 

4. Đồng chí Lê Đức Phúc - Phó Giám đốc Sở: 

- Giúp Giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, pháp luật về 

nhiệm vụ và hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công. Trực tiếp phụ trách 

các phòng: Thẩm định & GSĐT; Thanh tra Sở. 

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

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

trên được thực hiện kể từ ngày ký; thay thế các Thông báo trước đây về phân công 

nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc sẽ được 

xem xét và 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: GIÁM ĐỐC 
- TT TU, TTHĐND, LĐUBND tỉnh (để b/cáo);  
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh (để biết); 

- Lãnh đạo Sở (để t/hiện); 
 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở (để t/hiện); 

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

- Lưu VT, VP. 

 

  
  
 Nguyễn Văn Lượng 
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