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5e/QD- ngay 06/7/20 soât kêt quâ thUc hiên Chucmg tr:inh công
térc quÿ W2Ol8, càn cir cIè

I8),,quarà
xuât cüa câc Sô, ngàu:h, üy ban nhân dân huyÇn,

thanh phô, Üy ban nhân dân tinh thông bâo Chucyng trinh công tâc quÿ fV/2018
nhu sau:

1. Danh mgc Dè ân trinh t4i phiên hqp Üy ban:

TT NQi dung côngviÇc Thoi gian
Co quan
pn6i ngp

Phân công
chi «I3o

Vàn phông UBND tinh

I
Thâo luân Churmg trinh công tâc cûa UBND
tinh nàm 2019.

Thang12
Câc Sô, ngà,::h,

UBND huyÇn, TP
E/c Chü tich

Sü Ké hoçch và Dàu tu

2

Tù trinh và dy thâo Nghi quyét vè viÇc Quy
dinh hô trq giâ thuê m{t bàng cho doanh nehiçp
nhô và vùa t4i câc khu công nghiÇp, cgm công
nghiêp trên dia ban tinh HàNam

Eàu
thang 11

Câc Sô, nganh
liên quan

D/c Huy-
PCT

J
Bâo câo tinh hinh KT-XH nàm 2018, ké ho4ch
phât triên kinh té - xâ hôi nàm 2019

Dàu
thâng 11

Câc Sô, ngàmh,

UBND huyÇn, TP
D/c Chù tich

4
Tù trinh và dy thâo Nghi quyét vè nhiêm vu
phât fiên kinh té - xâ hôi nàm 2019

Dàu thring
ll SÔ TP D/c Chü tich

Sô Nông nghiÇp và Phât triên Nông thôn

5

Tù trinh và dg thâo Nghi quyét vè quy ho4ch
phông chting Iü chi tiét trên câc tuyén sông cô

dê tinh Hà Nam dén nàm 2030, dinh huong dén

nàm 2050

Dàu
thring l1

Sô TP, câc dcrr
v! liên quan

D/c Hién -
PCT

Sü Tài nguyên và Môi truènrg

6.

Tà tinh và dy thâo Nghi quyét vè ban hành danh

mgc câc du an thu hài dât, danh mgc câc du ân

chuyên mgc dich sü dgng dât ducri l0 ha dât
tràng kia nàm 2019

Thang
1t

SÔ TP, TC,
KH&DT,

NN&PTNT,
UBND câc

huyÇn, tp

D/c Hién -
PCT

Thanh tra tinh

7

Bâo câo vè công tâc tiép dân, tiép nh{n, giai
quyét dcm thu khiéu n4i, tô câo cûa công dân

nàm 2018, phuong huong nhiêm vu nàm 2019

Dàu
thang 11

Sô TNMT, câc

huyên, tp và don
v! liên quan

D/c Chù tlch

irI



Sô NQi vu

8.

Tù trinh và dç thâo Nghi quyét vè giao biên
ché công chüc, hqp dèng theo Nghi <Iinh sô

68/2000/I{D-CP trong câc co quan hành
chinh nhà nuôc và sô lugng nguùi tàm viÇc
trong céc don vi sU nghiÇp công lflp nàm
2019

Dàu

thâng l1

Câc Sô, ngàrnh,

UBND huyÇn,

thanh ph6
E/c Chü tich

Sô Tài chinh

9

Bâo câo tinh hinh thlrc hiÇn dU toan ngân sâch
nhà nuôc nàm 2018, dg torin và nhiêm vg, giâi
phâp thltc hiÇn dU toân ngân sâch nhà nuôc nàm
2019

Dàu
thang 11

Cgc thué tinh,
CCHQ tinh

D/c Huy -
PCT

10.

Tù trinh và dy thâo Nghi quyét phê chuân dp
toiân ngân sâch tinh Hà Nam và phuong an phân
bô ngân sâch câp tinh nàm 2019

Dàu
thang 11

Câc Sô, nganh
liên quan,

UBND huyÇn, tp

D/c Huy -
PCT

ll Tà tinh và dg thâo Nghi quÉ phê chuân tông
quyét torin thu -chi NS finh Hà Nam rÈm2}l7

Dàu
thang 1l

Sô TP
E/c Huy -

PCT

72.
quy"t <tinh vè giâ tfnh ttrué tai nguyên môi
truùng trên dia ban tinh nâm2019

Thâng
t2

SÔ TP, TN&MT,
Csc thué

E/c Huy -
PCT

B0 Chi huy Quân sr; tinh

t3
Bâo câo vè công téc quôc phèng dia phuong
nàm 2018, nhiêm vU nàm 2019

Dàu
thring 11

E/c Chü tich

Cgc Thi hành ân dân sç tinh

t4. Bâo câo vè công tâc thi hành ân dân sU nàm
20l8,nhiÇm vg nàm 2019

Dàu
thâng l1

D/c Câm-
PCT

Công an tinh

15.
Bâo câo vè công tâc an ninh trêt t.u nàrn 2018,
rüriêm vp nàm 2019

Dàu
thang 11

D/c Chü tich

Sô Công Thuong

16.
Quyét dinh ban hành quy ttinh vè quan lÿ ho4t

dông vât liêu nô công nghiÇp trên <Iia ban tinh
Hà Nam

Thang
10

Sô TP, TNMT,
CA tinh, UBND
huyÇn TL, KB

D/c Huy -
PCT

Sô Thông tin và Truyèn thông

17.
Quy ché quan tÿ và sü dgng chü kÿ si5, chimg
thu sô trong câc co quan nhà nuôc tinh Hà
Nam

Thang 10
Sô TP, câc dcm

vf liên quan

D/c Câm -

PCT

Ghi chü:

- MOt sO pè ân nêu trên cô ttrê ttrpc hiÇn theo hinh thric güi phiéu xin ÿ kién câc

thành viên Ûy ban(do Chù tich UBND tinh quyét dinh).

- MOt sO Oè rin khâc liên quan dén nôi dung kÿ hgp cuôi nàm 2018 HEND tinh
khôa XVIII thlrc hiÇn theo vàn ban chi d4o cüa Üy ban nhân dân tinh.
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2. Danh mgc Dè ân trinh lânh dao IIBIID tinh:

TT NQi dung công viÇc Thùri gian
Ca quan

puiii nsp
Phân công

chi d4o

Sô Ké hoçch và Dàu tu

1

Xây dpg Ké ho4ch hanh itQng Quôc gia
hiÇn Chucmg trinh nghi sU 2030 vi sg phât
,À
Den vtmg

thUc
trién Quÿ IV

Câc Sô, nganh liên
quan

E/c Câm -
PCT

Sô Nông nghiÇp và Phrlt triên Nông thôn

2.
So két 01 nàm thgc hiÇn pè an thi diêm chàn
nuôi bô thit, bô sinh san trên dia ban huyÇn
Binh Lgc

Thring l0 Câc Sô, ngàmh,

UBND huyÇn, tp
E/c Hién - PCT

3
Chu<rrg tinh "môi xâmQt sanphâm" tïnh IIàNam
giai tÏoAn 2OL8-2O2O dinh huong dén nàm 2030

Thrâng 11
Câc Sô, nganh,

UBND huyÇn, tp
D/c Hién - PCT

4
Oè an thanh lflp khu bào tôn Vogc mông tràng

Bi huyên Kim Bang
Thaîg 12

UBND huyÇn Kim
Bang, Sô, nganh

liên quan
D/c Hién - PCT

Sô Tài nguyên và Môi truômg

5
Eièu tra, xâc tli;nh danh mgc nguàn nuôc càn
lflp hành lang bâo vÇ trên dfa ban tinh HàNam

Thâng 10

SÔ NN&PTNT,
Sô Tu phâp,

UBND huyÇn,
thanh phô

D/c Hién -
PCT

6

So két làm ttiêm xü lÿ vi ph4m dât tfai theo Ké
ho4ch sO SSOIKU-UBND và Két lufn sô 47-
KL/TU

Thang12 Câc Sô, ngàmh,

UBND huyÇn, tp
D/c Hién - PCT

7
So két 02 nàm thuc hiên pè an giâm thiêu ô

nhiêm môi truàng Tây Dây
T\ang 12

Câc Sô, ngàurh,

UBND huyÇn, tp
D/c Hién - PCT

SôNQivB

8
Ké hoech dào t4o, Uôi auong cân bQ, công chrlc

nàm 2019
Thâng 1,2

Câc Sô, ngàrnh,

UBND huyÇn, tp
D/c Chü tlch

9 Ké hoach cai câch hành chinh nàm 2019 Thi:rlLeT2
Sô TP và câc dcrn

vi liên quan
D/c Chü tich

Sû Công

10.
Tô chric Hôi chq Công thuong Dông bàng sông

Hèng - HàNam 2018
Thang 10

Câc Sô, ngành
liên quan,

UBND huyÇn,
E/c Huy -

PCT

sû
Quy quan

t1 co sô dü liêu
khai thâc, sü dpng, c$P nhft

nhà ô và thi trucrng bât dQng

sân trên tÏia ban tinh

TNMT, UBND Hién -Thrâng 10
huyÇn, thanh phô

rÿ,
À

ve

t2. Xây d1lng phucrng âr, gâdich vu thoât nuôc thai Thang 1l
Câc Sô, nganh liên

9Uü, UBND
huyên,1p_

Hién - PCT

l3
a"yêt dinh ban hành BÔdon gié bài thuong nhà

ù-né" ffric và di chuyên mà mâ khi nhà nuÔc

thu hài dât trên dia ban tÎnh HàNam nàm 2019

Thary12

Câc Sô, nganh
liên quan,

UBND huyÇn,
tp

E/c Hién - PCT
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14.
Dièu chinh Quy ho4ch chung xây dyng tÿ lÇ

l/5.000 thi trân Ba Sao, huyÇn Kim Bang
Thang 12

Câc Sô, ngành liên
qUffi, UBND

huyÇn KB
D/c Hién - PCT

Công an tinh

l5

Bâo câo két quâ thgc hiÇn Ngh! quyét s6 63, s6
96 và sO t t t cua Qu6c hQi (Khôa XII| vè công
tic phông, chông ü phem phâp lu{t và tQi
ph4m, công tâc thi hành an, công tâc phông
chông oan, sai và bâo dârn bài thuèrng cho
nguoi bi hai trong ho4t itQng tO tUng hinh sg
nàm 2018

Thang 10 VP UBND tinh D/c Chü tich

B0 Chi huy Quân sgtinh

16.
Chi dao tô chüc diên tfp Khu v.uc phông thü
nàm 2018

Thang 10
Câc Sô, ngà,nh,

huyÇn, tp
E/c Chü tich

Yàn phông UBND tinh

17.

Bâo câo tông hçrp tét qua giâi quyét ÿ kién,
kiên nghi cüa cü tri t?r kÿ hqp thü 6 và tu kÿ
hqp thû 6 ttén tru6c kÿ hqp thü 7 HDND tinh
kh6a XVIII

Thring l1
Câc Sô, ngành,

huyÇn, tp
D/c Hién - PCT

18.

Bâo câo két qua giâi quyét ÿ kién, kién nghi
cüa cü tri t4r kÿ hqp thû 7 IIDND tinh khôa
xvm

Thâng I 1
Câc Sô, ngàu:h,

huyÇn, tp
D/c Hién - PCT

Üy ban nhân dân tinh yêu càu câc don vi:

- Nâng cao trâch nhiÇm, hoan thành Dè fu itâm bâo chât hqng, düng quy
finh và thùi gran quy dinh.

- Tông hçp bâo câo UBND tinh két quâ thgc hiÇn, dè xuât viÇc dièu chinh,
bô sung pè an thuQc Chuong fixh công tac theo durrg quy dinh./.

Noi nhQn:
- Chü tich, câc PCT UBND tinh (tlê b/c);
- Câc Sô, nganh;

- UBND câc huyÇn, thanh phô;

- VPUB: LDVP, câc CV;
- Luu: VT, TH.

TL. CHU TICH
VÀN PHÔNG

PIIÔNG

Thi Khânh ThiÇm
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