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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 11/2021  
 

Ngày 10/11/2021, Ban Giám đốc Sở đã họp để triển khai các nội dung công 

việc tháng 11/2021. 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 11 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: Rà soát xây dựng báo cáo Kế hoạch 

phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Rà soát báo 

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2021, xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; Tiếp tục phối hợp với Liên 

danh tư vấn và các Sở, Ban, ngành và địa phương rà soát, thống nhất các nội 

dung được tích hợp trong báo cáo Quy hoạch tỉnh báo cáo Ban Thường vụ và 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Điều chỉnh một số dự án đã có chủ trương đầu tư; 

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; Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh; Xây dựng Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh; Xây 

dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022; Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2022; Các 

Phòng, Trung tâm tổ chức kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan.... 

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; Trên cơ sở quy định của pháp luật giải quyết công việc linh hoạt; 

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Hà nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng 

thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” (theo Kế hoạch số 

2560/KH-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh). 

 3. Về công tác tổ chức: Ban Giám đốc Sở thống nhất:  

3.1. 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. 
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- Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổng hợp - Quy hoạch; Kinh tế ngành và 

Hạ tầng cơ sở; các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; Thi đua - Khen thưởng - kỷ luật; 

Chủ trương đầu tư các dự án. 

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

- Giúp Giám đốc Sở 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 và Giám sát đầu tư; Thanh tra Sở (nhiệm 

vụ thuộc lĩnh vực thanh tra). 

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

giải quyết. 

- Thay mặt Giám đốc Sở điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc 

Sở đi vắng. 

3.3. Đồng chí Ngô Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Sở: 

- Giúp Giám đốc Sở 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; Thanh tra Sở (lĩnh vực văn phòng). 

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

giải quyết. 

3.4. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Phó Giám đốc Sở: 

- Giúp Giám đốc Sở 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 Phòng Đăng ký kinh doanh và Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư. 

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

giải quyết. 

Trong quá trình điều hành, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Giám 

đốc Sở phân công bổ sung, điều chỉnh hoặc tạm thời thay thế một số lĩnh vực 

phụ trách của Phó Giám đốc Sở để đảm bảo giải quyết kịp thời các nhiệm vụ 

thường xuyên hoặc đột xuất. 
 

 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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