
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1567/TB-SKH&ĐT Nam Định, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định; Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-

UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định ban 

hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-SKH&ĐT ngày 15/7/2016 của Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 01/10/2021 của Ban Giám đốc Sở. 

Để đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao, sau khi thống nhất trong tập thể Ban Giám đốc, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở như sau: 

1. Ông Mai Văn Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Sở 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cơ quan thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước của ngành kế hoạch và 

đầu tư. Trực tiếp phụ trách các công tác: 

- Tổ chức, cán bộ; Thi đua khen thưởng; công tác đối ngoại và xúc tiến đầu 

tư; Bảo vệ chính trị nội bộ; Phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo. Là người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ 

quan. 

- Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu 

tư công. 

- Thẩm định đầu tư, đánh giá và giám sát đầu tư. 

- Phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư. 

- Trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và ký giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư. Trình UBND tỉnh cho phép lập, phê duyệt 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và báo các kinh tế kỹ thuật, điều chỉnh 
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dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật. Giải quyết các bước tiếp theo về thủ tục đầu 

tư XDCB đối với dự án. 

- Phụ trách theo dõi các lĩnh vực: Quốc phòng; An ninh và trật tự, an toàn 

xã hội; Công nghệ thông tin; Thông tin; Viễn thông; Trụ sở các cơ quan quản lý 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - 

xã hội; Cấp nước, thoát nước; Kho tàng; Tài chính - Ngân hàng. 

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Tổng hợp và Quản lý Quy 

hoạch; Đấu thầu, Thẩm định. 

- Làm Chủ tịch một số Hội đồng của cơ quan: Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng; Hội đồng sáng kiến và Hội đồng xét duyệt lương. 

- Tham gia một số Ban chỉ đạo theo sự phân công của UBND tỉnh. 

2. Ông Đỗ Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở 

- Phụ trách theo dõi các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao; Giáo dục và Đào tạo; 

Y tế; Lao động - Thương binh - Xã hội; Phát thanh Truyền hình; Khoa học Công 

nghệ; Thương mại; Du lịch; Xuất nhập khẩu và các ngành kinh tế dịch vụ khác; 

Thanh tra; xây dựng nông thôn mới. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Giải quyết các bước tiếp theo về thủ tục đầu tư XDCB đối với báo cáo 

kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công sau khi có quyết định phê duyệt 

chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. 

- Tham gia Ban Chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách theo dõi. 

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Văn xã; Thanh tra Sở; 

Kinh tế Đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp.  

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi các lĩnh vực: Quy hoạch tỉnh Nam Định, quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm và hàng năm; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý, 

hàng năm. 

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Sở. 

3. Ông Trịnh Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở 

- Phụ trách theo dõi các lĩnh vực: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi và 

Thủy sản; Diêm nghiệp; Nước sạch nông thôn; Bố trí, sắp xếp lại dân cư nông 

thôn; Tài nguyên và Môi trường; Công nghiệp; Xây dựng; Giao thông vận tải; 

Hạ tầng đô thị; phát triển doanh nghiệp, Hợp tác xã, Kinh tế tập thể và tư nhân; 

Đăng ký kinh doanh; Cải cách hành chính; công tác ISO; công tác nội vụ, hành 

chính, quản trị của cơ quan. 
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- Xây dựng kế hoạch phát triển thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Giải quyết các bước tiếp theo về thủ tục đầu tư XDCB đối với báo cáo 

kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công sau khi có quyết định phê duyệt 

chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. 

- Tham gia Ban Chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách theo dõi. 

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Quản lý ngành; Đăng ký 

kinh doanh; Văn phòng.  

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác đánh giá, giám sát đầu tư; công tác 

đối ngoại và xúc tiến đầu tư; công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp. 

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Sở. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông báo số 

775/TB-SKH&ĐT ngày 01/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định trân trọng thông báo để các cơ 

quan, đơn vị biết và tiện liên hệ công tác./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; 

- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng TCKH các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Quyết 

  

(để b/c) 
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