
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TNH HA NAM Doe lap - Tir do - Hnh phüc 

CHIJNG TRINH CONG TAC NAM 2020 
(Ban hành kern theo Quye't dinh so' 2b /QD-UBND ngày 22 /01/2020 

cia U3' ban nhán dan tinh Ha Nam,) 

Can cur Nghj quy& O1INQ-CP ngày 01 tháng 01 nãm 2020 cüa ChInh 
phü ye nhim vi, giãi pháp chü yêu thirc hin Kê hoch phát triên kinh tê - xã 
hi và dr toán ngân sách nhà nuâc nAm 2020; 

Thirc hin Ngh quy& Dai  hi Dáng bô tinh lan thur XIX, Chuong trInh 
cong tác näm 2020 cüa Ban Chap hânh Dâng bô, Ban Thuông v Tinh üy, 
Ngh quyêt so 38/2019/NQ-HDND ngây 06 tháng 12 näm 2019 cüa HDND 
tinh khoá XVIII k h9p thu ii ye nhim vi phát triên kinh tê - xä hi nãm 
2020, UBND tinh ban hành Chrnmg trInh cong tác näm 2020 nhu sau: 

I. CACDE ANNAM2O2O 

1. Danh mI1c Dê an trInh tii phiên h9p Uy ban: 

TT Ni dung cong vic Thôi gian 
Co'quan 
phôi hqp 

Phâncông 
chi do 

Van phông UBND tinh 

Tháo 1un Chung trInh cong tác eüa UBND 
tinh nàm 2021 

Tháng 12 
Các S, nganh, 

UBND huyên, TP 
Die Chñ tich 

Sr Kê hoach và JJu tir 

2. 

Chfnh sách uu dãi, h tr? thu hñt dâu ti.r di vOi 
eác cong trInh va h thng thu gom xir 1 nuâc 
thai tp trung ti các cim cOng nghip trên dja 
bàn tinh Ha Nam 

Quy 
Các SO ngành 

lien quan 
Dic Hin - 

PCT 

Báo cáo danE giá tInh hInh KT-XH qu 
nhim vii qu II 

Thang 3 
Các Sa, ngành, 

UBND huyên, TP 
Die Chü tich 

4.  
T trInh và dir tháo Nghj quyt v nguyen tc, 
tiêu chI, dinh miire phân bô von dAu tur cong giai 
doan 202 1-2025 

Dâu tháng 
6 

Các Sâ, ngành, 
UBND huyn, TP 

Die ChU tieh 

5.  
TO trInh và dr tháo Nghj quyt v phân ep 
trong du tix xây drng bang von d.0 tu cong 
trên dja bàn tinh Ha Nam 

Dâu tháng 
6 

Cáe S, ngành, 
UBND huyn, TP 

Die Chü tieh 

6.  
Báo cáo dánh giá tInh hInh KT-XH 6 tháng du 
näm, nhim vii 6 tháng eui näm 

Du thang 
6 

Cáe Sâ, ngành, 
UBND huyn, TP 

Die Chü tich 

Ti trInh và du tháo Nghj quyt v nhim vi phát 
trin kinh th -xä hOi  6 thang cu6i nãm 2020 

Du 
tháng 6 

TP Die Chü tich 

8. 

T trInh và dir thâo Nghj quyt quy djnh ehmnh 
sáeh dc thu khuyn khIeh doanh nghip d.0 tu 
vào nông nghip, nông thôn trên dia bàn tinh 
(quy dinh chInh sách tin dztng, vô'n câ'p bI. läi 

D.0 
tháng 6 

Cáe S&, ngành 
lien quan 

Die PCT phiu 
tracE 
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TT Ni dung cong vic Thô'i gian 
Co'quan 
phôi hop 

Phâncông 
chi do 

suát h tro' cho các dir an và ma'c vO'n th dyng 
ngán sách dja phu'ang d dam bOo thirc hién hO 
trcidoanhnghip...) 

T? trInh và dr thão Nghj quyt v djnh müc h 
tro di vi t'rng 1oi htng miic, cong trInh phii 
hap vâi cac miirc h6 tr? theo quy djnh tii Nghj 
djnh s 5712018/ND-CP 

Tháng 6 
S NN&PTNT, 

IC, IP, các dcm vj 
có lien quan 

D/e PCT phv 
trách 

10.  

T? trInh và dir tháo Nghj quyt ban hành quyt 
djnh chU truang du tu v danh mic dij an 
khuyn khIch doanh nghip du tu vào nông 
nghip nông thôn theo quy djnh ti dim a 
khoàn 1 Diu 16 Nghj djnh s 5712018/ND-CP 

Tháng 6 
Cáe Sâ, ngành 

lien quan 
D/e PCI phii 

trách 

11.  

Quyt djnh cüa UBND tinh v quy djnh quàn 1 
dAu tu xay dirng bang ngun vn dâu tu cong 
trên dja bàn tinh Ha Nam (Thay the' Quye't ct/nh 
so' 21/2016/QD-UBND ngày 15/7/2016 cOa 
UBND tinh Ha Nam) 

Thang 
Các S, ngành, 

UBND huyn, tp 
Die PCT phu 

trách 

12.  
Báo cáo tinh hInh KI-XH 9 tháng du nam, 
phuang hung nhim vi qu IV/2020 

Thang 9 
Các S, ngành, 

UBND huyn, IP 
Die ChU tich 

13.  
Báo cáo tInh hInh KI-XI-I näm 2020, k hoach 
phát trin kinh t - xã hi nãm 2021 

Du 
tháng 11 

Các Sâ, ngành, 
UBND huyn, IP 

D/e Chü tich 

14.  
Th trinh và dir thâo Nghj quyt v nhim v'i 
phát trin kinh t - xã hi näm 2021 

Du tháng 
11 

Các S, ngành, 
UBND huyn, IP 

D/e ChU tich 

15.  
Báo cáo dánh giá tInh hInh phát trin KT-XH 5 
näm giai doan 2016- 2020, xây dimg k hoach 
phát trin KT-XH 5 näm giai doan 2021-2025 

Dâu 
tháng 11 

Cáe S, ngành, 
UBND huyn, 

TP 
D/e Chii tich 

16.  

Báo cáo dánh giá tInh hInh thirc hin KH du tu 
cong trunghan 5 näm giai doan  2016- 2020, 
xay drng kê hoach  du tu cOng trung hn 5 nãm 
giai doan  202 1-2025 

Du 
tháng 11 

Cáe Si, ngành, 
UBND huyn, 

IP 
D/e Chü tjeh 

17.  
Th trInh và du thão Nghj quyt v nhiêm vu 
phát trin KT-XH 5 näm giai don 202 1-2025 

Du 
tháng 11 

Cáe Si, ngành, 
UBND huyn, 

IP 
Die Chü tch 

18.  
Th trInh và dr thão Nghj quyt v K hoeh 
du tu cong trung han  5 näm giai doan 2021- 
2025 

Dâu 
tháng 11 

Cáe S, ngành, 
UBND huyn, 

TP 
D/e Chü tjeh 

19.  
T trInh va dir thào nghj quyêt thông qua Quy 
hoach tinh Ha Nam giai doan  202 1-2030, tam 
nhIn 2050 

Dâu 
tháng 11 

Cáe S, ngành, 
UBND huyn, 

IP 
D/e Chü tjch 

So Nông nghiçp và Phát trin Nông thôn 

20.  

T? trInh và dir thão Nghj quyt ban hành danh 
miie san phm nông nghip ehU lrc cap tinli 
lam eo s h trçi doanh nghip theo chInh sách 
dc thñ eüa da phuong (05 san phm) 

Ihang 6 
Cáe Si, nganh lien 

quan, UBND 
huyn, TP 

D/e PCI phii 
trách 
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TT Ni dung cong vic Thô'i gian 
Co' quan 

phi hqp 

Phân cong 

chi do 

Ser Giáo due và Dào tao 

21.  

Quyêt djnh thay th Quyt djnh s 
31/2012/QD-UBND ngày 12/12/2012 cüa 
UBND tinh Ha Nam v vic ban hành quy dinh 
v dy them, h9c them trên dja bàn tinh 

, 
Thang 

STP, UBND 
huyn, TP 

Die Cam - 
PCT 

22.  

Ti trInh và d? thão Nghj quyt quy djnh v co 
ch thu và si'r ding mirc thu djch V11 tuyen Siflh 
dôi vâi giáo diic mâm non, phô thông cong 1p 
cüa tinh Ha Nam 

Tháng 6 
SâTC,TP, 

UBND huyn, 
TP 

D/cPCTphi 
trách 

23.  

Th trinh và dir tháo Ngh quyt v mirc hc phi, 
the khoán thu djch vi phie vi, h trg hot dng 
giáo dic eüa nhà truO'ng d& vâi cci si giáo dc 
Cong 1p  cüa tinh Ha Nam 

Tháng 6 

S TC, TP, Lao 
dng - TB&XH, 
Cic Thng kê 

tinh 

Die PCT phii 
trách 

S& Tài nguyen và Môi trtrôiig 

24.  
To trInh và dir thão Nghj quyt v c1iu chinh 
quy hoeh sir diing dt dn nãm 2020 trên dia 
bàn các huyn, thành ph 

Thang 6, 
Tháng 11 

Các SO, ngành 
lien quan, UBND 

huyên, TP 

Die PCT phi 
tráeh 

25 

TO trinh và di.r tháo Nghj quyt ban hành cci ch 
thüe dy tp trung dt dai, to qu dt d thu hut 
doanh nghip du tu vào nông nghip, nông thôn 
phü hçp vOi thrn quyn và cáe quy djnh eüa 
pháp 1ut quy djnh ti Diu 7 Nghj djnh s 
57/201 8/ND-CP 

Tháng 6 

Các SO, ngành 
lien quan, 

UBND huyn, 
TP 

D/e PCT phii 
trách 

26.  

TO trInh và dir thào Nghj quyt v ban hành danh 
miie eáe dir an thu hi dt, danh mie eáe dir an 
ehuyn miic dIeh sir dimg dt duOi 10 ha dt 
trng lüa, di,r an chuyn miic dieh sr diing duOi 
20ha dt rrng phOng h, dir an ehuyn miie dIch 
sii'r dung duOi 50ha dt rrng san xut näm 2021 
trên dja bàn tinh 

Thang 
11 

SO TP, TC, 
KH&DT, 

NN&PTNT, 
UBND eáe 
huyn, tp 

Die PCT phii 
trách 

Thanh tra tinh 

27.  
Báo cáo v cong táe tip dan, giãi quy& dcm thu 
khik nai,  t cáo cüa cong dan 6 tháng du nãm 

Tháng 6 
SO TNMT, cac 

huyn, tp và dan 
v lien quan 

Die Chü tjch 

28.  

Báo cáo v cong táe tip d, giâi quyt dan thu 
khik nai, té cáo eüa cong dan näm 2020, 
phuong hirOng nhiêm vu nãm 2021 

Du 
thang 11 

SO TNMT, eáe 
huyên, tp và dcin 

vj lien quan 
Die Chü tjch 

SNôivu 

29 

Quyt djnh süa di Quyêt djnh s 86/201 3iQD- 
UBND ngày 27/12/20 13 cüa UBND tinh v viêe 
ban hành Quy eh tuyn ding cong chirc xâ, 

phuOng, thj trân theo Nghj djnh s 34/201 9/ND- 
CP ngày 24/4/2019 cüa ChInh phñ sua di, b 
sung mt s quy djnh v& can b, cOng chuc cp 
xã và nguOi hot dng không chuyên trách 0 cap 
xã, 0 thOn, t dan ph 

Thang 
UBND huyn, 

thành phô 
D/e Chu tich 
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TT Ni dung cOng vic Thôi gian 
Co quan 
phôi hp 

Phân cong 
chi do 

30. 
Ta trInh và dr thào Nghj quyt v vice thành 1p 
thi trn HOa Hâu, huyn L Nhân, tinh Ha Nam 

Tháng 
11 

UBND huyn L' 
Nhân 

Die Chü tich 

31 

trInh và dr thão Nghj quyt quy djnh chire 
danh, s 1ucing, mirc phii cap dôi vi nhung 
ngiiai hoat  dng không chuyên trách va kinh 
phi hoat dng dôi vâi eác to chirc chInh trj - 
xâ hi a cap xã, a thôn, ti dan ph trên dja 
bàntinhHàNam 

Du 
tháng 11 

Các S, ngành, 
UBND huyn, 

thành phô 
Die Chü tjch 

32. 

T? trInh và dr thão Nghj quyt v vic giao chi 
tiêu biên ch cong chire trong cae co' quan hành 
chinh nhà nuOc; s hrçng nguôi lam vic trong 
cáe clan v sir nghip cong 1p  nm 2021 

Du 
tháng 11 

Các Sâ, ngành, 
UBND huyn, 

thành phô 
Die Chü tjch 

S&TàichInh 

Báo cáo tInh hInh thirc hiên du toán ngân sáeh 
nba nude 6 thang du näm 

Thang 6 Cite thu tinh, 
CCHQ tinh 

Die Vucing - 
PCT 

34. 
Báo cáo tInh hInh thuc hiên du toán NSNN näm 
2020, du toán và nhim vii, giãi pháp thire hin 
du toán NSNN näm 2021 

Dâu 
tháng 11 

Cite thuê tinh, 
CCHQ tinh 

Die Vuçmg - 
PCT 

T trInh và dir  thão Nghj quyt quy djnh phân 
cp ngun thu, t 1 phn tram trng ngun thu, 
nhim vii  chi cho eáe e.p ngân sáeh trên dja bàn 
tinh HàNam giai doan  2021-2025 

Du 
tháng 11 

Các S, ngành 
lien quan, 

UBND huyn, tp 

Die Vucmg - 
PCT 

36.  
T trInh và dir thâo Nghj quyt quy djnh djnh 
müe phân b dir  toán ehi thuang xuyên ngân 
sách dja phuang giai doan  202 1-2025 

Dâu 
tháng 11 

Cáe S, nganh 
lien quan, 

UBND huyn, tp 

Die Viicing - 
PCT 

37.  
T?i trInh và dir  thão Nghj quyt v K hoteh tài 
chInh 05 näm tinh Ha Nam giai doan  2021- 
2025 

Dâu 
tháng 11 

Cáe S, ngành 
lien quan, 

UBNDhuyn,tp 

Die Vucmg - 
PCT 

38.  
T trInh và dir  thão Nghj quyt phé ehun dir 
toán ngân sáeh tinE Ha Nam và phuang an phân 
b ngân sáeh ep tinh näm 2021 

, Dau 
thang 11 

Các Si, ngành 
lien quan, 

UBND huyn, tp 

Die Vucmg - 
PCT 

T trinh và d thão Ng quyt phê chun tang 
quyêt toán thu - chiNS tinh HàNam näm 2019 

Du 
tháng 11 

TP 
Die Vung - 

PCT 

B Chi huy Quân sçr tinh 

40.  
Báo cáo v cOng tác quc phông dja phuo'ng 6 
tháng du näm Thang 6 Die Chü teh 

41.  
Báo cáo v cOng táe quc phOng dja phuang 
näm2020,nhiêmvunàm2021 

Du 
thángll 

Die Chü tich 

Cue Thi hành an dan sir tinh 

42.  
Báo cáo v cOng tác thi hành an dan sir  6 tháng 
dâu nãm Tháng 6 Die PCT ph 

tráeh 
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TT Ni dung cong vic Thri gian 
Cr quan 
phi hç'p 

Phân cong 
chi do 

Báo cáo v cong tác thi hành an dan sir nãm 
2020, nhim vi nãm 2021 

Du 
thang 11 

Die PCT phii 
trách 

Cong an tinh 

44. Báo cáo v cong tác an ninh trtt ti1 6 tháng du näm Tháng 6 Dic Chü tjch 

Báo cáo v cong tác an ninh trt tir nãm 2020, 
nhimviinäm2021 

Du 
thángll 

Die ChU tich 

S Cong Thro'ng 

46.  
Quyt djnh ban hành quy trInh chuyn di mô 
hinh quán 1', kinh doanh khai thác ehçi trên dja 
bàn tinh Ha Nam 

Thang 

Các Sâ, ngành, 
UBND huyn, 
thành ph lien 

quan 

Die Viicing - 
PCT 

47.  

Quyt djnh phân cp quán 1 nba nithe v an 
toàn thrc phâm thuc phm vi quán 1 cüa 
ngành Cong thrang trên dja bàn tinh Ha Nam 
(thay the' QD so 43/201 7/QD-UBND ngày 
28/9/2017) 

Tháng 

Các S&, ngành, 
UBND huyn, 
thành ph lien 

quan 

Die Vrcmg - 
PCT 

48 
Xây dmg chrnimg trInh h trçY h thng k5 thut 
CCN trên dja bàn tinh Ha Nam 

Thang 6 
Các S, ngành, 

UBND huyn, tp 
lien quan 

Die Vuçmg - 
PCT 

S& Thông tin và Truyn thông 

49. 
Sra di, b sung mt s diiu cüa Quy chquán 
l, vn hành, kêt nôi, sir d%ing mng truyên s 
1iu chuyên dung cap ii trên dja bàn tinh 

Tháng 9 S TP, eáe dan 
vj lien quan 

Die PCT phii 
trách 

Quy dinh cáe tiêu chun k5 thuât kt ni, ehia 
sê gita eác h thng thông tin, co sâ dO liu 
dung ehung eüa các eec quan hành chInh nhà 
nrncc trên dia bàn tinh 

Thang 10 
Si TP, cáe dan 

vl lien quan 
Die PCT ph 

tráeh 

UBND huyn L Nhân 

51. D an thành 1p thj trn Hôa Hu Tháng 10 
SNôivuvà 
cáe dan vj eó 

lien quan 
Die Chü tjeh 

2. Danh muc Be an trInh Iãnh dao UBND tinh: 

TT Ni dung cong vic Thô'i gian 
Cirquan 

ph6i hyp 
PhâncOng 

chi do 

S.rKhoachvàBu tir 

K hoaeh thue hiên Nghj quyt 01/NQ-CP, 
Ngh quyt 38i2019/NQ-HDND Thang 1 

Cáe S ngành, 
UBND huyn, TP 

Die Chü tieh 

2 

Báo cáo tng kt kt qua thrc hin Nghj quyt 
07-NQITU ngày 3 0i6120 16 cüa Tinh üy v day 
mnh phát triên thuecng mi, djeh vu, dua Ha 
Nam trâ thành trung tam djch vi cht lucmg 
cao v y t, dào to ngun nhân 1ire va du ljch 
(Báo cáo BTV Tinh áy) 

Tháng 02 
Cáe Sec, ngành, 

UBND huyn, TP 
Die Hiên - 

PCT 
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TT Ni dung cong vic Thbi gian 
Co'quan 
phi hyp 

Phâncông 
chi do 

3. 

Xây drng K hotch hành dng trin khai Nghj 
quyêt s 02/NQ-CP cüa ChInh phü v tip tiic 
thirc hin nhüng nhim vi, giái pháp chü yêu 
cái thin môi tnxng kinh doanh, nâng cao näng 
lire canh tranh tinh Ha Nam näm 2020 

Qu' I 
Các Si, ngãnh lien 

quan 
Die Vucmg - 

PCT 

Báo cáo kt qua hoat dng san xut kinh doanh 
cüa doanh nghip näm 2019 Tháng 4 

Cáe S, ngành lien 
quan 

Dic Vugng - 
PCT 

Báo cáo chi s nãng 1irc earth tranh tinh Ha 
Namnam 2019 Thang4 Các Sâ, ngành lien 

quan 
Die Vuçmg - 

PCT 

6.  
Báo cáo K hoach  phát trin kinh t - xã hi 
näm 2021 (báo cáo B KH&DT, B TC) Thang 7 

Các So', nganh, 
UBND huyn, tp 

Die Chü tich 

7.  T ehIre Doàn xüe tin ctu tix tai Han Quc Qu II 
Cáe Sâ, nganh lien 

quan 
Die ChU tjeh 

8.  T chire Doàn xüc tin du tu tai Dài Loan Qu' III Cáe Si, nganh lien 
quan 

Die Chü tich 

9.  
Báo cáo cci ch thu hut du tu vao cáe phân khu 
chre nang Khu du ljeh Tam Chüc (Báo cáo 
BTV Tinh áy) 

Thang 9 
Cáe S, ngành lien 

quan 
Die PCT phi 

tráeh 

Sir Nông nghip và Phát trin Nông thôn 

10.  
K hoaeh  thirc hin D an phát trin ehän nuôi 
bô sfta tinh Ha Nam nãm 2020 Tháng 01 Các S ngãnh, 

UBND huyn, tp 
Die Hin - 

PCT 

K hoach thirc hin D an "IZJ'ng diing ging cay 
trng md chü yu theo huàng san xut hang 
hóa, quy mô tp trung gn vâi hçp dng tiêu thu 
san phm näm 2020 

Tháng 01 Các S, ngành, 
UBND huyn, tp 

Die Hin - 
PCT 

12. 
K hoach  thure hin D an phát trin chän nuôi 
bô sinh san, bO thjt chit luçing cao tinh Ha Nam 
näm 2020 

Tháng 01 Các Sâ, ngành, 
UBND huyn, tp 

Die Hiên - 
PCT 

13 

Báo cáo tng kt kt qua thure hin Nghj quyt 
s 05-NQ1TU ngây 814/2016 eüa Tinh üy v 
dy manh  cong nghip hóa nông nghip tao  dt 
phá trong phát trien nông nghip nông thôn giai 
doan 2016-2020 và các näm tip theo (Báo cáo 
BTV Tinh áy) 

Thang 02 Các Sâ, ngành, 
UBND huyn, tp 

Die Hin - 
PCT 

14.  
Tip tuie  thurc hin mô hInh dim nuôi eá 1rng 
d'çtng cong ngh "song trong ao" san xut theo 
chui lien kt nãm 2020 

Thang 3 Các S, ngành, 
UBND huyn, tp 

Die Hiên - 
PCT 

15.  
K hoach thirc hiên Dê an Phát triên san xuât 
eáe khu nuôi trng thüy san tp trung tinh Ha 
Namnäm 2020 

Tháng Các S, ngãnh, 
UBND huyên, tp 

D/e Hiên - 
PCT 

16.  
D an phát trin t djch vi ma khay may c.y 
giai doan 2020 - 2023 Thang 6 Các S, ngánh, 

UBND huyên, tp 
Die PCT phi 

trách 
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TT Ni dung cong vic Thô'i gian 
Cr quan 

phi hçrp 
Phân cong 

chi do 

17.  
D an phát trin dn 1cm nai áp diing cong ngh 
thii tinh nhân to phiic yin  nhim vi tái dan 1cm 
trên dja bàn tinh Ha Nam giai don 2020 - 2022 

Thãng 6 
Các Si, ngành, 

UBND huyn, tp 
Die PCT phii 

trách 

18.  
D an xây dirng mô hinh san xuât cay an qua an 
toàn vüng chuyn di dt lüa giai don 2021- 
2022 

Thang 10 
Các S, ngành, 

UBND huyn, tp 
Dic PCT phi 

trách 

19 

Du thu thI dim djch vi quàn 1, khai thác 
cOng trInh thüy 1?i  (Khu vc các trgm boin Biti 
I, II, Hoành Uyên) huyn Duy Tiên, tinh Ha 
Nam 

Tháng 12 
Các Si, ngành, 

UBND huyn, tp 
Die PCT phi 

tráeh 

S Tài nguyen và Môi tru*ng 

20.  
Kim kê dt dai và 1p bàn d hin trng S1.X 

diing dt ep tinh tinh Ha Nam nãm 2019 Tháng 4 

Các Si, ngành 
lien quan, 

UBND huyn, 
thành phô 

Die PCT phi 
tráeh 

21.  Du an diu tra, dánh giá da dang sinh h9e tinh 
Ha Nam Thang 10 

Sâ Nông nghip 
& PTNT, UBND 

huyn, thành 
ph 

Die PCT phi 
tráeh 

22.  Diu tra, khoanh dnh cáe vüng hn eh thai 
tháe nuàe dui dt trên dja bàn tinh Ha Nam Tháng 11 

Cáe Si, ngành 
lien quan, 

UBND huyn, 
thành phô 

Die PCT phi 
tráeh 

23.  Báo cáo hin trng mOi truO'ng tng th 5 nAm Tháng 12 

Cáe Si, ngành 
lien quan, 

UBND huyn, 
thành phô 

Die PCT phi 
tráeh 

S&Nôivu 

24.  K hoach tuyên truyn cái each hành ehInh Tháng 1 Cáe S, ngãnh, 
UBND huyn, tp 

Die ChU tich 

25.  

Báo cáo tng kt kt qua thinre hin Nghj 
quyt s 08-NQiTU ngày 30i612016 cUa Tinh 
üy Ha Nam ye dy manh cãi each hành ehInh, 
tr9ng tam là thu tine  hành ehInh và nâng eao 
chit 1uçng can b, cong ehirc, viên ehire, 
nguii dung d.0 cci quan, dun vj (Báo cáo 
BTV Tinh ñy) 

Tháng 2 Cáe S, nganh, 
UBND huyn, tp Die Chü tich 

26.  
Diu tra, kháo sat tInh hInh cu ban v tin 
nguO'ng, ton giáo trên dja bàn toàn tinh näm 
2020 

Tháng 3 Cáe Sâ, ngành, 
UBND huyn, tp 

Die ChU tieh 

27.  K hoaeh kim tra cong táe CCHC näm 2020 
trén dia bàn ti Tháng 6 Cáe S, nganh, 

UBND huyn, tp Die Chü tich 

28 

K hoach khão sat müe d hài lông cfia t 
chire, eá nhân di vOi sinr  phe  vii  cUa eác cci 
quan hành chInh nhà nrnc eáe ep trên dja bàn 
tinh 

Thang ' Cáe Sr, ngành, 
UBND huyn, tp Die Chü tieh 
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TT Ni dung cong vic Thôi gian 
Co' quan 
phi hqp 

Phân cong 
chi do 

29.  
K hoach dánh giá, chAm dim chi s CCHC 
näm 2020 di vi cáe Sii, ngành, UBND eáe 
huyn, thành ph 

Tháng 
Các Sâ, nganh, 

UBND huyn, tp 
Die Chii tich 

30.  
K hoach dao tao, bi duOng can b, cong chire 
nam 2021 Tháng 12 

Các Sâ, ngành, 
UBND huyn, tp 

Dic Chü tich 

31.  
K hoach dào tao, bi diiO'ng CBCCVC giai 
doan2021-2025 Tháng12 

Các Sâ, ngành, 
UBND huyn, tp 

Die Chü tich 

32.  K hotch eái each hành chInh näm 2021 Tháng 12 Sâ TP và eác dan 
vi lien quan Die Chü tich 

S& Van hóa, Th thao và Du ljch 

33.  
Phân 1oi I hi va xây drng cci si dü Iiu quán 
1 l hi, thiM ch van hóa cci si trên dja bàn 
tinh Ha Nam 

Thang 4 Các Sâ, ngành, 
UBND huyn, tp 

Die PCT phii 
trách 

34.  
Xây dirng  mô hInh thu vin kiu miu trong xây 
drng nông thôn mOi trên dja bàn tinh giai do?n 
2020-2025 và nhfhig näm tip theo 

Tháng 10 Các Si, ngành, 
UBND huyn, tp 

Die PCT phui 
trách 

S& Cong Thtro'ng 

Báo cáo thng kt kt qua thire hin Nghj quyt 
s 04-NQITU ngày 8i4i20 16 eüa Tinh üy v dAy 
mnh phát trin cong nghip h trçi, ch bin, 
ehê tao, tto nn tang dê phát trin cOng nghip 
voi toe d cao và bAn vüng, giai don 2016- 
2025 (Báo cáo BTV Tinh áy) 

Tháng 2 Cáe S, ngành, 
UBND huyn, tp 

Die Vucing - 
PCT 

36. 
KA hoich thirc hin Chuang trinh que gia vA 
sir diing näng lucing tiAt kim và hiu qua trén 
dja bàn tinh Ha Nam giai doan 2020-203 0 

Tháng 7 Các Sâ, ngành, 
UBND huyn, tp 

Die Vu'çing - 
PCT 

Chucing trmnh xüc tiAn thucing mti tinh Ha Nam 
giai don 202 1-2025 Thang 9 Các Si, ngành, 

UBND huyn, tp 
Die Vuçing - 

PCT 

38. 
Xây drng DA an He thng d 1iu cOng nghip 
và cOng nghip h tr? phiie vi kAt ni doanh 
nghip tinh Ha Nam 

Tháng 10 Các S, ngành, 
UBND huyn, tp 

Die Vucmg - 
PCT 

• 
Chucing trinh khuyn cOng dja phucrng trên dja 
bàn tinh Ha Nam giai doan  202 1-2025 Tháng 11 

Các Si, ngành, 
UBND huyn, 
thành ph lien 

quan 

Die Vuçmg - 
PCT 

40 • 
Chuang trInh phát triAn thucing mi din tu trnh 
HàNam giai don 2021-2025 Tháng 11 Các Si, ngành, 

UBND huyn, tp 
Die Vucmg - 

PCT 

S&Xâydçrng 

41.  KA hoach cAp nuâc an toàn tinh Ha Nam giai 
doan 2020-2025 Thang Các S, ngành, 

UBND huyn, tp 
Die PCT phii 

tráeh 

42.  
QuyAt djnh ban hành Bt don giá bi thuing 
nhà, vt kiên triie và di chuyAn m ma khi nhà 
nuâc thu hi dAt trên dja bàn tinh Ha Nam 

Tháng 12 
Các Sâ, nganh lien 

quan, UBND 
huyn, tp 

Die PCT phii 
trách 
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TT Ni dung cong vic ThOi gian 
Co quan 
phi hyp 

Phân cong 
chi do 

Cong an tinh 

43.  Chi thj v nhim vii báo v ANTT näm 2020 Tháng 1 
S Tu pháp, VP 

UBND ti 
Die Chü tich 

B Chi huy Quân si tinh 

44.  Chi thj v cong tác QPDP näm 2020 Tháng 1 VP UBND tinh Die Chü tjch 

Chi dao cong the tuyn chçn gi thanh th 
nhpngünam 2020 

Tháng 2 
Các S nganh lien 

quan, UBND 
huyn,tp 

D/c Chü tjch 

46 

Tng kt D an cUng c, nâng cao chit hrçmg 
hoat dng cüa lirc 1uçng QBTS — QBND giai 
don 2015-2020; xây drng D an giai don 
2021-2025 

Tháng 11 
Các S&, ngành lien 

quan, UBND 
huyn, tp 

Die Chü tjch 

Tng kt th?e hin quy hoch th trn quân s1r 
trong khu v're phOng thu tinh, huyn, thành phô 
giai don 2016-2020, xay drng Dê an giai dofl 
2011-2015 

Tháng 11 
Các S, ngành lien 

quan, UBND 
huyn, tp 

Die Chu tjch 

48.  
Tng kt din tp khu virc phOng thu tinh giai 
doan 20 16-2020; xây dimg d an giai doan  
202 1-2025 

Tháng 11 
Các So, ngành lien 

quan, UBND 
huyn, tp 

Die Chu tjch 

49.  
Tng kt D an xây d%mg, hot dng và báo dam 
ch d chInh sáeh eho DQTV giai doin 2016- 
2021; xây dirng d an giai doan  2021-2025 

Tháng 11 
Cáe SO, ngành lien 

quan, UBND 
huyn, tp 

Die Chu tjch 

UBND thãnh ph Phil L 

50.  

Báo cáo tng kt kt qua thirc hin Nghj quyt 
06-NQiTU ngáy 30i6i2016 eUa Tinh U),' Ve XY 

dirng va phát triên thành ph Phu L den 2020, 
tam nhIn dn 2030 (Báo cáo BTV Tinh iy,) 

Tháng 2 
Các SO, ngành lien 

quan 
Die Hin - 

PCT 

UBND huyn L Nhãn 

51.  
D an d nghj cong nhn xä HOa Hu dat  tiêu 

chI dO thj loai V 
Qu III 

SO Xây drng và 
eáe dGn vi có 

lien quan 

Die PCT phi 
trách 

Van phong UBND tinh 

52 

Báo cáo ttng hçp kt qua giãi quyt ' kin, 
kin nghj eüa cü tn tti kS'  hcrp thu 11 và sau k' 
hçp thu ii dn truOc kS'  thir 13, I-IDND tinh 
khóa XVIII (trInh tai kS' hçp) 

Tháng 6 
Các SO, ngành, 

UBND eáe huyn, 
tp 

Die PCT phi 
trách 

Báo cáo kt qua giái quyt kin, kin nghj 
eUa cr tn tai  k' hp thir 11 và sau k hçp thx 
11 dn tnrOc k' hop th 13 HDND tinh lhOa 
XVIII (tai FIN TXCT truOc k' hop thir 13) 

Tháng 6 
Các SO, ngành, 

UBND các huyn, 
tp 

Die PCT phii 
trách 

Báo cáo trá lOi kin, kin ngh cüa cir tn vOi kS' 
hop thi 13 HDND tinh khóa XVIII (tai kS' hop) 

Tháng 6 
Các SO, ngành, 

UBND các huyn, 
tp 

Die PCT ph 
trách 
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TT Ni dung cOng vic Thôi gian 
Co quan 

phôi hç'p 
Phân cong 

chi do 

Báo cáo tong hçip kt qua giai quyt kin, 
kin ngh cüa Cu tn vi kS' h9p thir 13 và sau k' 
hp thr 13 dn truâc k' hp thr 14, HDND 
tinh khóa XVIII 

Tháng 11 
Các Sy, ngành, 

UBND các huyn, Die PCT ph 
trách 

56.  
Báo cáo kt qua trá 1i kin, kin nghj cUa ci'r 
tn tai  k' hçp thir 13 và sau k' hp thu 13 
HDND tinh khOa XVIII 

Tháng 11 
Các Si, ngành, 

UBND các huyn, 
tp 

Die PCT phi 
trách 

57.  
Báo cáo trã lOi kin, kin nghj cüa cir tn vài 
k5' h9p thuO'ng 1 cuôi nàm 2020, HDND tinh 
khóa XVIII 

Tháng 11 
Các Sâ, ngành, 

UBND các huyn, 
tp 

Die PCT phii 
trách 

Ghi chü: 

- Mt s D an nêu a Miic 1 cO th thijc hin theo hInh thirc gi:ri phiu xin kin 
các thành viên Uy ban (do Chi tjch UBND tinh quyêt d/nh). 

- Mt s D an nêu a Miic 2 cO th thirc hin theo hInh thirc báo cáo tp th lãnh 
dao UBND tinh (do CIu tjch UBND tinh quyêt dfnh). 

- Các Báo cáo sci kk, tng k& chuyên d& tng kt cong tác cüa ngành, linh v11c 
nghj cor quan soan thâo trmnh d/e Lành dao  UBNT) tinh phii trách khôi theo quy trInh xu 1 
cong vic thithng xuyên (không dim vào Chwing trInh cong tác nay). 

- Thai gian ghi trong CTCT d& vài tirng du vic nêu a miic 1, 2 trên là thai han 
trInh tai  hi nghj hoc trmnh Länh dao  UBND tinh phê duyt. 

II. TO CH(JC THI)C HIN 

Các S, ban, ngành, UBND các huyn, thành pM, dan vj có lien quan cu 
th hoá Chirang trInh cong tác näm 2020 cüa IJBND tinh và xây dçrng chuang 
trInh cong tác cüa dan vj mInh, hoàn thành trinfc ngày 10/02/2020. 

D nâng cao chit hxçmg các d an trInh UBNID tinh và ch.t lixçmg các hi 
nghj cüa U ban, yêu cu: Thu tnrng các ca quan duqc phân Cong chü trI soan 
thâo d an trirc tip chi dao  vic soan thào và chju trách nhim ye ni dung van bàn 
cUa dan v; Các Ca quan chü dng triên khai ngay tIi dâu näm, xem xét k5 tü khâu 
xay dirng dê cuung chi tiêt, khào sat thirc t, thu thp thông tin, vi& dci thào. . .Di 
vâi D an trInh tti phiên h9p Uy ban, phái có kin tham gia cüa tp th Lãnh dao 
và can b cOng chirc trong ca quan truóc khi báo cáo Uy ban nhân dan tinh; D& 
vri di,r thão van bàn quy phm pháp luât, yêu câu ca quan soan thào thrc hin theo 
ditng Lut ban hành van bàn quy phm pháp 1ut và Nghj dnh s 34/201 6/ND-CP 
ngày 14/5/2016 cüa Chinh phü Quy djnh chi tiêt mt s diu và bin pháp thi hành 
Lust ban hành van bàn quy phm pháp 1ut. 

Van phông UBND tinh thumg xuyên don dc vic xay dirng dr thào, có ' kin 
dc 1p dôi v&i các dê an do các ca quan trInh, báo cáo lành dao  UBND tinh theo 
dung quy trInh xfr 1 van bàn và quy ch lam vic; giup UBND tinh dOn dc, kiêm tra, 
dánh giá kt qua vic t chuc thçrc hin d an dã ban hành. 

Trirôc ngày 22 hang tháng, các S&, ngành, UBNID các huyn, thành p 
báo cáo kêt qua thrc hin các D an trong Chuang trinh cOng tác, dng thai d 
xuât diêu chinh các D an trong Chuo'ng trInh cOng tác tháng, qu tip theo, gui 
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v Van phông UBND tinh. Nu diu chinh, b sung danh miic hoc hInh thüc 
thông qua dé an, Van phông UBND tinh tp hçip trInh Chü tjch UBND tinh quyêt 
djnh vâ thông báo trong Chucing trInh cong tác hang tháng, hang qu cho phü hp 
vOi tInh hInh thirc tin. Sà Ni vi phi hçp vó'i VAn phông UBND tinh theo dôi 
kt quA thirc hin chuo'ng trInh cong tác cüa các dan vj./. 

TM. U' BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Nguyen Xuãn Bong 
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