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Chuong trinh công titc 6 thang cu6i.,àm 2018 (IhônS bdo sd 59/TB-
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UBND ngàX 06/7/2015), qua rà soât két quâthgc hiÇn Chucrng trinh công.tâcthrære
7, cân cü dè *,rât cüu câc Sô, ngành, Üy ban nhân dân huyÇn, thàurh phti, Üy ban
nhtu dân tinh thông bâo Chuong trinh công tâcthëng8i2018 nhu sau:

1. Danh mgc Dè ân trinh t3i phiên hqp Ûy ban:

Ghi chü: - Môt sO pè ân nêu trên c6 thé thUc hiên theo hinh thric güi phiéu xin

ÿ kién .â. thr;h viên Üy ban (do Chù ttch UBND tinh quyét dinh).

TT NQi dung công viÇc
Phân công
chi tl4o

Chuyên viên
phg trâch

Sô Xây dgng

1
Quy ho4ch câp nuôc vùrng tinh Hà Nam dén

nàm 2030
D/c Hién - PCT D/c Vinh

Sô Thông tin và Truyèn thông

2
Quy-çhé quân lÿ, vân hanh và sü dung m?ng
truyên dti' liêu chuyên dung trên dià -bàn tinh
Hà Nam

Elc Câm - PCT D/e Dân

3
Quy ché qualr lÿ ho4t itQng xuât bân, in và
phât hành xuât bân phâm trên dia ban tinh Hà
Nam

E/c Câm - PCT E/c Dàn

Ban Quân lÿ câc Khu Công nghiÇp tinh

4

Sria dôi, bô sung Quyét dinh sô 4ll2Ol3lQE-
UBND ngày l4l8l20l3 cüa UBND tinh ban

hành Quy ché phOi h-o. p công tâc quan lÿ môi
truong t4i câc khu công nghiÇp trên dia bàn

tïnh Hà Nam

D/c Huy -
PCT

D/c Hùng

5

Süa dôi, bô sung Quyét dinh sô l6l2Ol4lQD'
UBND ngày l9l5l20l4 cüa UBND tinh ban

hành Quy dfnh quân lÿ tpm trü trong doanh

nghiÇp OOi vOi nguùi lao tlQng nuÔc ngoài làm

viÇc t4i câc doanh nghiÇp trong câc khu công

nghiÇp trên dia bàn

D/c Huy -
PCT

D/c Hùng
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TT NQi dung công viÇc
Phân công

chi d4o
Chuyên viên

phg trâch

Sô Ké ho4ch và Dàu tu

I

Tông tét tO nàm thçc hiÇn Chi rhi l4-CT/TU,
ngày 061512008 vè viÇc tàng cuùng công tâc l4p
và quan lÿ quy ho4ch thùi kÿ công nghiÇp hôa,
hiên clai hôa.

E/c Chü tich D/c Â{

2
Co ché thu hüt dàu tu vào câc phân khu chü'c
nàng Khu du llch Tam Chüc

D/c Câm - PCT D/c Tuân Anh

Sô Nông nghiÇp và Phât triên Nông thôn

3
Bâo câo tién dô thgc hiÇn Ké ho4ch phât triên
dàn bô süa nàm 2018

D/c Hién - PCT D/c Chién

Sô Tài nguyên và Môi truômg

4

Ss két làm diém xü lÿ vi phqm Oât Oai theo Ké
ho4ch sO SOO«}I-UBND và Két luân sô 47-
KLÆU

D/c Hién - PCT ElcLàm

Sô Xây dfrng

5

Quy itinh vè hopt <lQng kiêm dfuh, giâm dlnh
xây dpg trên tlia ban tinh Hà Nam (thay thé

Quyét dinh sô 22lzorllQD-UBND nsày
tstT/20tr)

E/c Hién - PCT D/c Vinh

Sô Giao thông vQn tâi

6

So két 03 nàm thUc hiên Chi thi 26-CT1TU,,
ngày 2710212015 vè tang cuèrng sg lânh dpo cüa

câc câp üy dâng OOi vOi công tâc kiêm soât tâi
trgng phucrng tiÇn vQn tâi duùng bQ trên dia bàn

tinh

D/c Huy - PCT D/c Tuân Anh

Vàn phông UBND tïnh

7
Eanh giâ két quâ 01 nàm hopt dQng cüa Trung
tâm hành chinh công tinh

D/c Chü tich D/c Thâi

2. Danh mgc Oè en ffinh lânh tl4o UBND tinh:

Üy ban nhân dân tinh yêu càu câc d<m v!:

- Nâng cao tâch nhiÇm, hoan thành Oè an dâm bâo chât luqng, düng quy

tinh và thoi gian quy dinh.
- fôn{nçp bâo câo UBND tinh két quâ thgc hiên, dè xuât viêc dièu chinh, bô

sung Dè an thuôc Chuong tinh công tâc thang 9 truÔc ngày 221812018.1.

Noi nhQn:
- Chü tich, câc PCT UBND tinh (dé b/c);
- Câc Sfl ngành;

- UBND câc huyÇn, thành phô;

- VPUB: LDVP, câc CV;
- Luu: VT, TH.
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Khânh ThiÇm




