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THÔNG BÁO
V/v phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo sở

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của
UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-SNV ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Giám
đốc Sở Nội vụ về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ;
Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo điều hành các hoạt động của cơ
quan, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo việc phân công nhiệm vụ đối
với các đồng chí lãnh đạo sở như sau:
1. Đồng chí Trương Công Khải- Giám đốc sở
- Lãnh đạo và điều hành công việc của Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về toàn bộ hoạt động của Sở Nội vụ.
- Là chủ tài khoản, quản lý tài chính đơn vị.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Phòng Công chức, viên chức;
+ Ban Thi đua - Khen thưởng.
2. Đồng chí Nguyễn Bá Cẩn - Phó Giám đốc sở
- Quản lý và chỉ đạo công việc chuyên môn được phân công, giải quyết
các công việc được Giám đốc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các
lĩnh vực chuyên môn được giao.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Phòng Xây dựng Chính quyền và công tác Thanh niên;
+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ.
- Theo dõi: huyện Bình Lục; huyện Lý Nhân.
3. Đồng chí Đỗ Hồng Hà – Phó Giám đốc sở
- Quản lý và chỉ đạo công việc chuyên môn được phân công, giải quyết các
công việc được Giám đốc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh
vực chuyên môn được giao.
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- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Ban Tôn giáo;
+ Phòng Cải cách hành chính;
+ Phòng Tổ chức, Biên chế và tổ chức phi chính phủ.
- Theo dõi: Thành phố Phủ Lý; huyện Thanh Liêm.
4. Đồng chí Trương Tuấn Lực – Phó Giám đốc sở
- Quản lý và chỉ đạo công việc chuyên môn được phân công, giải quyết
các công việc được Giám đốc ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về
các lĩnh vực được giao.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Văn phòng sở;
+ Thanh tra sở.
- Theo dõi: thị xã Duy Tiên, huyện Kim Bảng.
5. Ngoài công việc chuyên môn được Giám đốc phân công và ủy quyền,
các đồng chí Phó Giám đốc trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh phải báo
cáo Giám đốc trước khi chỉ đạo giải quyết.
6. Nội dung phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nội vụ
được thực hiện kể từ ngày 21/7/2021. Thông báo này thay thế Thông báo số
112/TB - SNV ngày 18/8/2020 của Sở Nội vụ.
Sở Nội vụ trân trọng thông báo đến các đơn vị được biết để thuận tiện
trong việc liên hệ công tác./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các LĐS;
- Các phòng, ban, chi cục thuộc sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trương Công Khải

