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UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /CTr-SXD Hà Nam, ngày       tháng  9  năm 2019 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019 

CỦA SỞ XÂY DỰNG HÀ NAM 

 

TT 

 

Nội dung công việc 

 

Phân công 

chỉ đạo 
Phân công 

thực hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

1.  
Xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua 

năm 2019  

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Văn phòng 

- Các phòng NV 30/9 

2.  
Hướng dẫn các đơn vị hoàn hiện hồ 

sơ sáng kiến năm 2019  
Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Văn phòng 

- Các phòng NV 30/9 

3.  

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu 

năm, phương hướng nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2019 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 
- Văn phòng 20/9 

4.  

Phối hợp với chính quyền địa 

phương thực hiện kiểm tra, đôn đốc, 

nắm bắt tình hình trật tự xây dựng 

trên địa bàn tỉnh 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 
- Thanh tra Theo kế 

hoạch 

5.  

Xây dựng kế hoạch thanh tra 2020 

theo định hướng chương trình công 

tác thanh tra 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 
- Thanh tra 30/9 

6.  
Kiểm tra việc thực hiện xây dựng 

theo giấy phép do Sở Xây dựng cấp 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 
- Thanh tra 30/9 

7.  

Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ năng lực 

của các tổ chức, hồ sơ xin cấp chứng 

chỉ hành nghề của cá nhân. 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Phòng KTXD 

- Chi cục GĐ 
Theo kế 

hoạch 

8.  

Định mức phát thải rác sinh hoạt của 

các đối tượng phát thải trên địa bàn 

tỉnh (lập, thẩm định, phê duyệt dự 

toán, thuê đơn vị tư vấn) 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Phòng KTXD 

- Phòng QLXD 30/9 

9.  
Trình UBND tỉnh Đơn giá sửa chữa 

và bảo dưỡng công trình xây dựng  

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Phòng KTXD 

- Phòng QLXD 30/9 

10.  

Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng cho các cá 

nhân thi. 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Phòng KTXD 

- Chi cục GĐ 30/9 

11.  Công bố giá vật liệu quý III và chỉ số Đ/c  - Phòng KTXD 30/9 
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giá quý III năm 2019 Nguyễn Quang Huy - Phòng QLXD 

12.  

Kiểm tra định kỳ công tác quản lý 

nhà nước về chất lượng công trình 

xây dựng huyện Bình Lục 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Chi cục GĐ 

- Thanh tra 
Theo kế 

hoạch 

13.  

Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt 

động xây dựng của các tổ chức tư 

vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Chi cục GĐ 

- Thanh tra 

- Phòng KTXD 

Theo kế 

hoạch 

14.  

Báo cáo UBND tỉnh xây dựng Chỉ 

thị tăng cường công tác kiểm tra chất 

lượng công trình xây dựng  

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Chi cục GĐ 

- Thanh tra 

 
30/9 

15.  

Rà soát đề án hỗ trợ về nhà ở cho 

người có công với cách mạng và đề 

án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 

theo chuẩn nghèo 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Phòng PTĐT 

- Phòng QHKT 

 
30/9 

16.  

Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

việc quản lý quy hoạch xây dựng 

trọng tâm là quy hoạch hạ tầng dùng 

chung khu vực khai thác đá Tây Đáy 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Phòng PTĐT 

- Phòng QHKT 

 

Theo kế 

hoạch 

17.  

Dự thảo báo cáo về công tác nội 

chính, phòng, chống tham nhũng và 

cải cách tư pháp 

Đ/c  

Nguyễn Quang Huy 

- Thanh tra 

- Văn phòng 
Theo kế 

hoạch 

18.  

Lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

chung xây dựng thị trấn Ba Sao, 

huyện Kim Bảng. 

Đ/c  

Đỗ Quang Nha 

- Phòng QHKT 

- Phòng PTĐT 

- TT QHXD 

Theo kế 

hoạch 

19.  

Báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy đồ 

án quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Lý Nhân và huyện Bình Lục. 

Đ/c  

Đỗ Quang Nha 

- Phòng QHKT 

- Phòng PTĐT 

 
30/9 

20.  

Xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình 

nâng cấp huyện Kim Bảng trở thành 

thị xã  

Đ/c  

Đỗ Quang Nha 

- Phòng QHKT 

- Phòng PTĐT 

 
30/9 

21.  

Đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương 

lập lập quy hoạch phân khu 1/2000 

các đoạn trên 7 tuyến đường  

Đ/c  

Đỗ Quang Nha 

- Phòng QHKT 

- Phòng PTĐT 30/9 

22.  

Rà soát, tổng hợp danh sách các hồ 

sơ quy hoạch còn thiếu quy định về 

quản lý quy hoạch 

Đ/c  

Nguyễn Thị Phúc Thảo 

- Phòng QHKT 

- Phòng PTĐT 30/9 

23.  
Báo cáo UBND tỉnh xây dựng chỉ thị 

về tăng cường quản lý quy hoạch  

Đ/c  

Nguyễn Thị Phúc Thảo 

- Phòng QHKT 

- Phòng PTĐT 30/9 

24.  
Dự thảo đất đấu giá xen kẹp và xin ý 

kiến các phòng  

Đ/c  

Nguyễn Thị Phúc Thảo 

- Phòng QHKT 

- Phòng PTĐT 30/9 

25.  
Tổ chức tết Trung Thu năm 2019 cơ 

quan sở 
Đ/c  

Nguyễn Thị Phúc Thảo 

- Văn phòng sở 

- Công đoàn. 

- Đoàn TN 
12/9 
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Ghi chú:  

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, bổ sung sẽ có thông báo sau. 

Các Phòng, Chi cục, Trung tâm thuộc Sở tổ chức thực hiện và tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi về đồng chí chuyên viên tổng hợp trước 

ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo./. 

 
 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các đơn vị trực thuộc;  

- Lưu VT, VP.        

  

  

 Nguyễn Quang Huy 
 


