
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 9 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO  

Chương trình công tác tháng 9/2020 

 
 
 

 

Căn cứ Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 (Thông báo số 41/TB-

UBND ngày 03/7/2020), qua rà soát kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 

8, 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 9/2020 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 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1.  

Quyết định của UBND tỉnh về quy định quản lý 

đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Quyết định 

số 21/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam) 

Đ/c Dưỡng 

- PCT 

Đ/c Hoàng 

Anh 

2.  
Báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ quý IV/2020 

Đ/c Chủ 

tịch 
Đ/c Lan 

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

TT Nội dung công việc 
Phân công  

chỉ đạo 

Chuyên viên 

phụ trách 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1.  

Báo cáo cơ chế thu hút đầu tư vào các phân khu 

chức năng Khu du lịch Tam Chúc (Báo cáo BTV 

Tỉnh ủy) 

Đ/c Dưỡng 

- PCT 
Đ/c Vinh 

  Sở Nội vụ 

2.  

Kế hoạch đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 

năm 2020 đối với các Sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã 

Đ/c Chủ 

tịch 
Đ/c Thế 

  Sở Công Thương 

3.  
Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2021-2025 
Đ/c Vượng 

- PCT 
Đ/c Hưng 
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  Sở Xây dựng 

4.  
Kế hoạch cấp nước an toàn tỉnh Hà Nam giai 

đoạn 2020-2025 
Đ/c Dưỡng 

-PCT 
Đ/c Vinh 

Sở Khoa học và Công nghệ 

5.  

Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống 

truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

đến năm 2025 

Đ/c Lụa - 

PCT 
Đ/c Thành 

  UBND huyện Lý Nhân 

6.  
Đề án đề nghị công nhận xã Hòa Hậu đạt tiêu 

chí đô thị loại V 

Đ/c Dưỡng 

- 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, chủ động đề xuất việc điều 

chỉnh, bổ sung Đề án thuộc Chương trình công tác Quý IV trước ngày 22/9/2020./.  

 
 

 

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 

 


		2020-09-01T16:44:42+0700


		2020-09-01T17:13:49+0700


		2020-09-01T17:13:49+0700


		2020-09-01T17:13:49+0700




