
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       năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO  

Chương trình công tác tháng 12/2020 

 
 
 

 

Căn cứ Chương trình công tác Quý IV/2020 (Thông báo số 55/TB-UBND ngày 

02/10/2020), qua rà soát kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 10, tháng 11 

năm 2020, 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 12/2020 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 

Văn phòng UBND tỉnh 

1.  
Thảo luận Chương trình công tác của UBND tỉnh 

năm 2021 
Đ/c Chủ tịch Đ/c Ân  

 

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.  Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể 5 năm 
Đ/c Vượng - 

PCT 

Đ/c Đức  (NN-

TNMT) 

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2.  

Đấu thầu thí điểm dịch vụ quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi (Khu vực các trạm bơm Bùi I, II, 

Hoành Uyển) huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Đ/c Vượng - 

PCT 
Đ/c Long 

  Sở Nội vụ 

3.  

Quyết định sửa đổi Quyết định số 86/2013/QĐ-

UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn theo Nghị định số 34/2019/NĐ-

CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã 

và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, tổ dân phố 

Đ/c Chủ tịch Đ/c Thế 



2 

 

  

TT Nội dung công việc 
Phân công  

chỉ đạo 

Chuyên viên 

phụ trách 

4.  
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

năm 2021 
Đ/c Chủ tịch Đ/c Thế 

5.  
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 

2021-2025 
Đ/c Chủ tịch Đ/c Thế 

6.  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 Đ/c Chủ tịch Đ/c Thế 

  Sở Xây dựng 

7.  

Quyết định ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà, 

vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Đ/c Chức - 

PCT 
Đ/c Vinh 

 
 

 
 

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 Chương trình công tác tháng 

12; đối với đề án không hoàn thành, đề nghị đơn vị báo cáo rõ lý do, đề xuất không 

ban hành hoặc lùi thời gian ban hành theo đúng quy định./. 
 

 
 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); CHÁNH VĂN PHÒNG  
- Các Sở, ngành;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- VPUB: LĐVP, các CV;  
- Lưu: VT, TH(L).  
  

 
 

 

 Đỗ Hoàng Hải 
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