
 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-UBND   Hà Nam, ngày         tháng 3 năm 2021 
 

 
 

THÔNG BÁO  

Chương trình công tác tháng 03/2021 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 (Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 

12/01/2021), qua rà soát kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 1, tháng 2, 

căn cứ đề xuất của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân 

dân tỉnh thông báo Chương trình công tác tháng 03/2021 như sau: 

1. Danh mục Đề án trình tại phiên họp Ủy ban: 
 

TT Nội dung công việc 
Phân công  

chỉ đạo 

Chuyên viên 

phụ trách  

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1.  
Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

Đ/c Chức - 

PCT 
 Đ/c Ân -TH 

2.  

Đánh giá Nghị quyết số 07-NQ/TU về đẩy mạnh 

phát triển thương mại – dịch vụ, trọng tâm là 

dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo 

nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016–2025; 

dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện 

trong nhiệm kỳ 2020-2025 (Báo cáo Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh) 

Đ/c Chức - 

PCT 

Đ/c Vinh - 

GTXD 

3.  
Báo cáo đánh giá tình hình KT-XH quý I, nhiệm 

vụ quý II 
Đ/c Chủ tịch Đ/c Ân - TH 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

4.  

Đánh giá Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 08/4/2016 

của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông 

nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững 

nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 

2016-2025, định hướng đến 2035; dự thảo Kết 

luận của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện trong nhiệm 

kỳ 2020-2025 (Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh) 

Đ/c Vượng - 

PCT 

Đ/c Long - 

NN&TNMT 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

5.  

Dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-

2025 (Báo cáo BTV Tỉnh ủy) 

Đ/c Vượng - 

PCT 

Đ/c Long - 

NN&TNMT 

6.  
Dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, đô thị 

trên địa bàn tỉnh (Báo cáo BTV Tỉnh ủy) 

Đ/c Vượng - 

PCT 

Đ/c Long - 

NN&TNMT 
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TT Nội dung công việc 
Phân công  

chỉ đạo 

Chuyên viên 

phụ trách  

Sở Xây dựng 

7.  

Dự thảo Kết luận về xây dựng trung tâm hành 

chính huyện Thanh Liêm, tiến tới xây dựng huyện 

Thanh Liêm đạt tiêu chí thị xã (Báo cáo BTV 

Tỉnh ủy) 

Đ/c Chức - 

PCT 

Đ/c Vinh - 

GTXD 

8.  

Dự thảo Kết luận về việc xây dựng huyện Kim 

Bảng trở thành thị xã trước năm 2025 (Báo cáo 

BTV Tỉnh ủy) 

Đ/c Chức - 

PCT 

Đ/c Hải - 

GTXD 

9.  
Quy định về lựa chọn nhà đầu tư và quản lý dự án 

nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Chức - 

PCT 

Đ/c Vinh - 

GTXD 

Sở Nội vụ 

10.  

Đánh giá Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 23/9/2016 

của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính, 

trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị, giai đoạn 2016 – 2020; dự 

thảo Kết luận của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện trong 

nhiệm kỳ 2020-2025 

Đ/c Chủ tịch Đ/c Thế - NC 

11.  

Quyết định sắp xếp các phòng, ban, chi cục thuộc 

các Sở, ngành; phòng chuyên môn thuộc UBND 

các huyện, thành phố, thị xã 

Đ/c Chủ tịch Đ/c Thế - NC 

Sở Tài chính 

12.  

Dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo 

của đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân 

sách, chống thất thu trên địa bàn tỉnh (báo cáo 

BTV Tỉnh ủy) 

Đ/c Chức - 

PCT 

Đ/c Hưng - 

KT 

Sở Công Thương 

13.  

Đánh giá Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

08/4/2016 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển 

công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền  

tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền 

vững giai đoạn 2016-2025; dự thảo Kết luận của 

Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-

2025 (Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh) 

Đ/c Vượng - 

PCT 

Đ/c Thắng - 

NV 

Sở Thông tin và Truyền thông 

14.  

Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng 

cơ sở dữ liệu của các cơ quan hành chính nhà 

nước tỉnh Hà Nam 

Đ/c Vượng - 

PCT 

Đ/c Dần - 

KGVX 

  UBND huyện Kim Bảng 

15.  
Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Đ/c Chức - 

PCT 

Đ/c Hải - 

GTXD 
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TT Nội dung công việc 
Phân công  

chỉ đạo 

Chuyên viên 

phụ trách  

  UBND thành phố Phủ Lý 

16.  

Dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng về đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển 

thương mại, dịch vụ, trọng tâm là giáo dục đào 

tạo, y tế chất lượng cao và du lịch trên địa bàn 

thành phố (Báo cáo BTV Tỉnh ủy) 

Đ/c Chức - 

PCT 

Đ/c Vinh - 

GTXD 

2. Danh mục Đề án trình lãnh đạo UBND tỉnh: 

TT Nội dung công việc 
Phân công  

chỉ đạo 

Chuyên viên 

phụ trách  

Sở Tài nguyên và Môi trường 

1.  
Kế hoạch định giá đất cụ thể đối với các dự án có 

sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Chức - 

PCT 

Đ/c Hưng - 

KT 

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

2.  
Đề án thành lập Trung tâm đào tạo nguồn nhân 

lực cho doanh nghiệp Nhật Bản 

Đ/c Dưỡng - 

PCT 

Đ/c Thành - 

KGVX 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị: 

- Nâng cao trách nhiệm, hoàn thành Đề án đảm bảo chất lượng, đúng quy 

trình và thời gian quy định. 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, chủ động đề xuất việc điều 

chỉnh, bổ sung Đề án thuộc Chương trình công tác Quý II trước ngày 22/3/2021./.  
 

 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VPUB: LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT, TH. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

  
 

 Đỗ Hoàng Hải 
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