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GIẤY MỜI 

Dự buổi làm việc với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định 

 thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 

 
 

Thực hiện Văn bản số 649/SKHĐT-THQH ngày 08/4/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định về việc phối hợp làm việc với đơn vị tư vấn lập 

Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2050; UBND huyện 

Trực Ninh trân trọng kính mời: 

- Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên các cơ quan: Phòng Tài chính- Kế 

hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã 

hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng 

HĐND- UBND huyện. 

Đến dự buổi làm việc với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. 

Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 14/4/2022 (Chiều thứ Năm). 

Địa điểm: Tại phòng họp trụ sở UBND huyện Trực Ninh. 

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị các tài liệu, nội 

dung cần thu thập theo phụ lục công văn số 105/VQH-TTPTBV. 

Trân trọng kính mời các đồng chí./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Trần Duy Hưng 

 









PHỤ LỤC 03. NỘI DUNG THU THẬP TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH 

TT Nội dung thu thập 

1 Báo cáo tổng kết 5 năm (2016-2020) của Sở Tài nguyên và Môi trường  

2 Báo cáo tổng kết phòng Tài nguyên Nước và Khoáng sản năm 2020, 2021 

3 Kế hoạch khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Nam Định 2021-2025 

- 

Bản đồ hiện trạng khai thác tài nguyên khoáng sản năm 2021 + Các đề án, phương án khai 

thác khoáng sản bền vững đến năm 2030 (file bản đồ số). Khoanh định giới hạn chi tiết 

trên bản đồ khu vực mỏ, loại tài nguyên khoáng sản cần đầu tư, thăm dò, khai thác, tiến độ 

khai thác (có tọa độ). 

- 
Danh sách các công ty được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2020, 

2021 (đánh dấu trên bản đồ). 

- 
Bản đồ hiện trạng phân bổ tài nguyên nước mặt, nước ngầm; bản đồ hiện trạng phân vùng 

tài nguyên nước của tỉnh năm 2021 + Các đề án phát triển ngành (file bản đồ số).. 

4 
Báo cáo tổng hợp tình hình khai tác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước các năm 

từ 2015 đến năm 2021 

5 Các đề án, dự án có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 

6 
Báo cáo về tài nguyên nước hằng năm theo thông tư số 31/2018 ngày 26/12/2018 của Bộ 

Tài Nguyên và Môi trường (có kèm theo biểu). 

7 Báo cáo số liệu quan trắc tài nguyên nước các năm từ 2015 đến năm 2021. 

8 
Bản đồ (hiện trạng và quy hoạch) kèm theo báo cáo quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nam 

Định đến năm 2030 

9 
Trao đổi trực một số nội dung khác có liên quan khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản, 

tài nguyên nước. 

10 

Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu, nước biển dâng (xâm nhập mặn...) và 

các Phương án, kịch bản chống biển đổi khí hậu, phòng chống lũ lụt phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.  

11 
Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư về lĩnh vực Tài nguyên nước, khoáng sản đến năm 

2030, định hướng đến năm 2050 

12 Thu thập phiếu thu thập kèm theo (biểu 12.1 và biểu 12.2) 

 

Phụ biểu số 12.1.    DANH MỤC KHU VỰC MỎ, KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

ST. 
Tên khu vực 

mỏ, khoáng sản  

Số hiệu 

trên 

bản đồ 

Toạ độ trung 

tâm 

(VN2000 

kinh tuyến 

trục 105045’ 

múi chiếu 3) 

Vị trí địa 

lý 

Quy mô  

tài nguyên 
Hiện trạng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Khoáng sản nhiên liệu. 

1 Than nâu  202       
Chưa thăm dò 

khoáng sản 

II Khoáng sản kim loại. 

  Titan           

III Khoáng chất công nghiệp. 



9 Puzolan 221       
Chưa thăm dò 

khoáng sản 

IV Nước khoáng. 

14 Nước khoáng  229     
Đã thăm dò, đánh 

giá trữ lượng 

  

15 
Nước khoáng 

khu vực 
          

V Đá vôi. 

17   219       

Khu vực cấm 

hoạt động 

khoáng sản 

257 
Cát san lấp khu 

vực ven biển 
205-2       

Công ty TNHH 

Hải Hào được 

UBND tỉnh cấp 

258 Cát san lấp  231-2         

 

           Phụ biểu số 12.2. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH  

TT 
Khu vực mỏ, 

khoáng sản 
Vị trí  

Tọa độ điểm góc Diện 

tích  

(ha) 

Trữ 

lượng 

(m3) 

Hiện trạng hoạt động 

khoáng sản 
Hệ tọa độ VN2000 

X (m) Y (m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I Khu vực đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: 51 khu vực. 

I.1 Đá xây dựng 
1        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I.4 Sét phong hóa làm gạch ngói, vật liệu san lấp: 05 khu vực  

24        

I.7 Cát làm vật liệu san lấp: ... khu vực  

31        

I.8 Nước khoáng: 01 khu vực. 

47        

II Khu vực đã phê duyệt trữ lượng khoáng sản, cấp phép thăm dò khoáng sản: .... khu vực. 

II.1 Đá  

II.2 Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường: 04 khu vực. 

2        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

II.2 Cát làm vật liệu san lấp: 13 khu vực. 

6        

 

 

 



PHẦN BIỂU BẢNG PHỤC VỤ CHUYÊN ĐỀ THỦY LỢI - PHÒNG CHỐNG 

THIÊN TAI, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH NAM ĐỊNH 

----------------- 

Bảng 1. Tổng hợp các công trình đề xuất phương án phát triển  đê biển tỉnh Nam Định 

TT Hạng mục  Thông số thiết kế  Giai 

 đoạn 

Xây dựng 

Chú 

thích  Chiều 

dài 

(km)  

 Cấp 

 đê  

  

 Bmặt/ 

đáy 

(m) 

Zđỉnh/ 

Đáy 

(m) 

  Tổng             

I Tuyến đê biển 

………….. 

            

1 Nâng cấp hệ thống đê 

biển 

      

- Đoạn từ ………..       

- Đoạn từ……       

2 Xây dựng hệ thống cống 

dưới đê biển 

      

1 Cống…………………….         

2 Cống…………………….         

3 Cống…………………….         

4 Cống…………………….         

5 Cống…………………….         

6 Cống…………………….         

7 Cống…………………….         

III Tuyến đê biển ……..       

1 Nâng cấp dựng tuyến đê 

biển 

      

- Xây dựng tuyến đê biển 

từ ……. 

      

2 Xây dựng hệ thống cống 

dưới đê biển 

        

- Cống………..         

 Cống…………       

 Cống…………….       

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 2. Tổng hợp các tuyến đê biển, đê sông cần xây dựng, nâng cấp 

TT Tên công trình Địa điểm 

Thông số kỹ thuật 

dự kiến Giai 

đoạn 

Ghi 

chú Rộn

g 

Cao 

trình 
Dài 

A ĐÊ SÔNG             

1 
Đê bao ven sông Ninh 

Cơ 
            

+ Đoạn từ cống …………       

+ Từ Cống …………        

+ Từ ………        

+ Từ cống ……….       

2 Đê bao bờ Sông Hồng             

+ Từ        

+ Từ cống        

+ Từ cống        

+ Từ        

3 Đê bao bờ Sông Đào             

+ Từ ……….       

+ Từ ……….       

+ Đoạn từ .       

+ Đoạn từ ……….       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 3. Tổng hợp danh sách kè xây dựng giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050 

STT Hạng mục 
Địa điểm Chiều dài 

(km) 
Giai đoạn 

Huyện Xã 

A Đê bao biển        

 1 Kè ………     

 2 Kè …………..     

 3 Kè ……………     

 4 Kè ……………     

B Đê sông        

 1 Kè ………….     

 2 Kè …………….     

 3 Kè …………………     

 4 Kè ……………..     

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 4. Danh mục Cống xây dựng trên địa bản tỉnh Nam Định 

TT Hạng mục 
Địa điểm Qui mô 

Giai đoạn 

Xã Huyện Bđáy Zđáy 

A 
Hệ thống thuỷ lợi Bắc 

Nam Hà 
          

1 Cống………..      

2 Cống………..      

3 Cống………..      

4 Cống………..      

B 
Hệ thống thủy lợi Nam 

Ninh 
    

1 Cống………..      

2 Cống………..      

3 Cống………..      

4 Cống………..      

5 Cống………..      

6 Cống………..      

c 
Hệ thống thủy lợi Xuân 

Thủy 
     

1 Cống………..      

2 Cống………..      

D Hệ thống thủy lợi Hải Hậu           

1 Hạng mục:………….      

2 Hạng mục:………….      

3 Hạng mục:………….      

4 Hạng mục:………….      

5 Hạng mục:………….      

6 Hạng mục:………….      

e 
Hệ thống thuỷ lợi Nghĩa 

Hưng 
          

1 Hạng mục:………….      

2 Hạng mục:………….      

3 Hạng mục:………….      

4 Hạng mục:………….      

f 

Hệ thống thủy lợi Công ty 

(08 công ty TNHH MTV 

KTTCTL phụ trách 

     

1 Hạng mục:………….      

2 Hạng mục:………….      

3 Hạng mục:………….      

4 Hạng mục:………….      

5 Hạng mục:………….      

6 Hạng mục:………….      

 



Bảng 5. Danh mục trạm bơm tưới - tiêu 

TT  Địa điểm Thông số Giai đoạn 

Huyện Xã QTK HTK 

1 Trạm bơm …………..      

2 Trạm bơm …………..      

3 Trạm bơm …………..      

4 Trạm bơm …………..      

5 Trạm bơm …………..      

6 Trạm bơm …………..      

7 Trạm bơm …………..      

8 Trạm bơm …………..      

       

       

       

       

       

       

 



Bảng 6. Tổng hợp kinh phí phát triển hạ tầng PCTT, thủy lợi và đê điều theo các giai 

đoạn của tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 

Đơn vị: tỷ đồng 

STT Hạng mục Vốn đầu tư 

2021-2025 2026-2030 Sau2030 

  TỔNG    

I Đê Biển    

1 Thân đê    

2 Cống dưới đê    

3 Trồng rừng ven biển    

II Đê sông    

1 Thân đê    

2 Cống dưới đê    

III Đê cửa sông    

1 Thân đê    

2 Cống dưới đê    

IV Cống điều tiết    

V Nạo vét kênh    

VI Trạm Bơm    

VII Hồ chứa    

VIII Kè    

IX Hạ tầng phòng chống thiên tai khác    

X Cống.......    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 7. Chi tiết các hạng mục đầu tư phát triển hạ tầng PCTT, thủy lợi đê điều tỉnh 

Nam Định theo các giai đoạn 

STT Hạng mục 

Địa điểm  Vốn đầu tư  

Huyện Xã 
 2021-

2025  

 2026-

2030  

 Sau 

2030  

  TỔNG        

I ĐÊ BIỂN        

1 Thân đê        

  Nâng cấp tuyến đê ……..      

  
Xây mới tuyết đê ……. Cây 

Đôi 
      

  Nâng cấp đê biển …..      

  Xây mới đê biển …….      

2 Cống dưới đê        

  Cống………      

  Cống………      

  Cống………      

  Cống………      

  Cống………      

II ĐÊ SÔNG       

1 Thân đê        

1.1 Đê ven sông Hồng        

  Nâng cấp đoạn từ …..      

  Xây mới từ ……..       

  Xây mới từ  ……….       

  Xây mới từ ……..      

1.2 Đê ven sông Ninh Cơ           

  Bâng cấp từ …….        

  Nâng cấp ………..        

  Xây mới từ …….       

  Nâng cấp đoạn từ ….        

1.3 Đê ven sông Đào           

  Nâng cấp đoạn từ ….      

  Nâng cấp đoạn từ ……      

  Nâng cấp từ cống …….      

  Xây mới từ ..      

2 Cống dưới đê        

a Cống dưới đê sông Hồng        

  Xây dựng …..       

       

       

b 
Cống dưới đê sông Ninh 

Cơ, 
          

  Cống……..      

  Cống……..      

  Cống……..      

  Cống……..      



STT Hạng mục 

Địa điểm  Vốn đầu tư  

Huyện Xã 
 2021-

2025  

 2026-

2030  

 Sau 

2030  

b Cống dưới đê sông Đào           

  Cống……           

  Cống……..      

  Cống……..      

  Cống……..      

  C. Sông Dọc      

  C. Hưng Hòa      

III ĐÊ CỬA SÔNG                

1 Thân đê       
               

-    

  Xây mới …..       

  Xây mới, nâng cấp từ…..       

2 Cống dưới đê       

a Cửa sông ………       

  Cống………………..      

  Cống………………..      

  Cống………………..      

  Cống………………..      

  Cống………………..      

IV CỐNG ĐIỀU TIẾT        

  Cống…………………      

  Cống…………………      

  Cống…………………      

  Cống…………………      

  Cống…………………      

  Cống…………………      

  Cống…………………       

V KÊNH NẠO VÉT       

  Kênh ………..      

  Kênh………….      

        

VI TRẠM BƠM TƯỚI - TIÊU     
              

-    
  

       

  TB tưới ………..       

  TB tưới …………       

  TB tưới ………………       

VIII KÈ CHỐNG SẠT LỞ        

       

  Kè …………..      

  Kè ……………       



STT Hạng mục 

Địa điểm  Vốn đầu tư  

Huyện Xã 
 2021-

2025  

 2026-

2030  

 Sau 

2030  

  Kè ……………….      

  Kè đoạn từ …….      

IX 

HẠ TẦNG PHÒNG 

CHỐNG THIÊN TAI 

KHÁC 

      

1 Xây dựng cống …….         

2 
Đầu tư khu neo đậu tránh 

trú bão cho tàu thuyền 
     

3 

Nâng cấp xây dựng đường 

giao thông có chức năng 

ngăn măn, triều cường 

       

4 
Nâng cấp hệ thống trạm 

quan trắc 
       

5 
Bố trí, ổn định dân cư vùng 

thiên tai, sạt lở  
     

6 
Bố trí di dân và các kịch bản 

PCTT, lũ lụt 
     

…       

 



 

Bảng 8. Tổng hợp nhu cầu đất cho các hạng mục hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai 

các giai đoạn 

STT Hạng mục 
Nhu cầu đất (ha) 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 

  TỔNG    

I Đê biển    

A Thân đê    

B Cống dưới đê    

C Trồng rừng    

II Đê sông    

A Thân đê    

B Cống dưới đê    

III Đê cửa sông    

A Thân đê    

B Cống dưới đê    

IV Cống điều tiết    

V Kênh nạo vét  

VI Trạm bơm    

VII Hồ chứa    

VIII Kè chống sạt lở    

IX Hạ tầng phòng chống thiên tai khác    

 



Bảng 9. Hiện trạng hệ thống đê biển tỉnh Nam Định 

STT 
Tên công 

trình 

Địa 

điểm 

Năm 

xây 

dựng 

Quy mô công trình 

Chiều 

dài 

Bề rộng 

mặt 
Cao trình Kết cấu 

1 Đê biển ………..     

1.1 
- Đoạn từ 

…. 
.      

1.2 
- Đoạn từ 

………. 
      

1.3 
- Đoạn từ 

………….. 
      

Tổng cộng      

 



Bảng 10. Hiện trạng kênh mương trục chính trên địa bàn tỉnh Nam Định 

STT Tên công trình Địa điểm 

Chiều 

dài 

(Km) 

Điểm đầu Điểm cuối 

I 
Hệ thống thủy lợi Bắc Nam 

Hà 
    

1 Kênh ……….     

2 Kênh …………     

3 ……………     

4 …….     

II 
Hệ thống thủy lợi Nam 

Ninh 
    

1 Kênh ………     

2 Kênh ………     

3 Kênh ………     

4 Kênh ………     

III 
Hệ thống thủy lợi  Xuân 

Thủy 
    

1 Kênh ………     

2 Kênh ………     

5 Kênh ………     

IV Hệ thống thủy lợi Hải Hậu     

1 Kênh ………     

2 Kênh ………     

3 Kênh ………     

4 Kênh ………     

5 Kênh ………     

V 
Hệ thống thủy lợi Đê 

biển………… 
    

1 Kênh ……….     

2 Kênh ……….     

3 Kênh ……….     

4 Kênh ……….     

VI 
Hệ thống thủy lợi Nghĩa 

Hưng 
    

1 Kênh ……….     

2 Kênh ……….     

      

      

Tổng ………..tuyến kênh mương, chiều dài ……. km 

 Nguồn: Công ty khai thác CTTL  Nam Định, Sở NN&PTNT 

 

 

 

 

 

 



Bảng 11. Hiện trạng hệ thống cống đầu mối 

TT Tên cống đầu mối 
Địa 

điểm 

Thông số cửa 

Nhiệm 

vụ 

Hiện 

Trạng 

Loại máy 

đóng mở  
Số 

cửa 

Chiều 

rộng 

(m) 

Z 

đáy  

 

I Hệ thống thủy lợi ..............                

1         

2         

3         

4         

5         

6         

         

         

         

         

         

Nguồn: Công ty khai thác CTTL Nam Định, Sở NN&PTNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 04. NỘI DUNG THU THẬP TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH NAM ĐỊNH  

TT Nội dung thu thập 

I Chi cục thuỷ lợi 

1 Báo cáo hiện trạng mạng lưới thủy lợi tỉnh năm 2020, 2021 + Bản đồ 

2 
Báo cáo + Bản đồ phân vùng hiện trạng tưới cho vùng sản xuất nông sản hàng hóa 

tỉnh năm 2020, 2021. 

3 
Báo cáo + Bản đồ phân vùng hiện trạng tiêu cho vùng sản xuất nông sản hàng hóa 

tỉnh năm 2020, 2021. 

4 
Báo cáo đánh giá hiện trạng của hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà, Nam Ninh, Xuân 

Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng năm 2020, 2021. 

5 
Báo cáo, kế hoạch Phương án phòng chống Biến đổi khí hậu, nước biển dâng (lũ, xâm 

nhập mặn...) của ngành. 

6 
Báo cáo, đề án, kế hoạch phát triển hệ thống thủy lợi tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Báo 

cáo Phương án phòng chống lũ lụt của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh. 

7 Danh mục các công trình sử dụng đất để phát triển thủy lợi trên địa bàn đến năm 2030. 

8 
Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư phát triển lĩnh vực thủy lợi gắn với hạ tầng phòng 

chống thiên tai, ứng phó BĐKH tỉnh giai đoạn đến năm 2030. 

II Các công ty thuỷ nông 

1 
Báo cáo + Bản đồ hiện trạng quản lý các công trình thủy lợi (tưới, tiêu) trên địa bàn 

2020, 2021 

2 
Phương án phòng chống Biến đổi khí hậu (lũ, lụt, xâm nhập mặn…) đề xuất các giải 

pháp công trình, phi công trình cho hệ thống thủy lợi trên địa bàn. 

3 
Danh mục các công trình sử dụng đất để phát triển thủy lợi trên địa bàn đến năm 

2030. 

4 
Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư phát triển lĩnh vực thủy lợi gắn với hạ tầng phòng 

chống thiên tai, ứng phó BĐKH trên địa bàn đến năm 2030. 

 



PHỤ LỤC 05. NỘI DUNG THU THẬP  

TẠI CÁC HUYỆN NAM TRỰC, VỤ BẢN, XUÂN TRƯỜNG, TRỰC NINH 

TT Nội dung thu thập 

1 Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Báo cáo tổng kết phòng năm 2011, 2015, 2020 

- Báo cáo hiện trạng phát triển nông, lâm nghiệp và thuỷ sản huyện giai đoạn 2011-

2020, kế hoạch phát triển nông nghiệp – thuỷ sản thời kỳ 2021-2030. 

- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2011-2020; Phương án phát triển các lĩnh vực 

văn hóa thời kỳ 2021-2030 

- Hiện trạng hạ tầng đê điều, thủy nông, thủy lợi huyện giai đoạn 2011-2020; Định 

hướng hạ tầng đê điều, thủy nông, thủy lợi thời kỳ 2021-2030 

- Hiện trạng phát triển các làng nghề huyện giai đoạn 2011-2020 và định hướng phát 

triển làng nghề thời kỳ 2021-2030. 

- Báo cáo đánh giá về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Báo cáo tổng kết phòng năm 2011, 2015, 2020 

- Hiện trạng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề giai đoạn 2011-

2020; Phương án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thời kỳ 

2021-2030 

- Hiện trạng phát triển tài chính, tín dụng; thương mại, dịch vụ; phát triển và phân bố 

các chợ, khu trung tâm thương mại;…giai đoạn 2011-2020 và Phương án phát triển tài 

chính, tín dụng; thương mại, dịch vụ; du lịch, vận tải, viễn thông và công nghệ thông 

tin,…thời kỳ 2021-2030 

- Hiện trạng phát triển về du lịch, vận tải, viễn thông và công nghệ thông tin,…thời kỳ 

2011-2020 và kế hoạch 2021-2030. 

- Hiện trạng hạ tầng khu, cụm công nghiệp năm 2020 và phương án phát triển hạ tầng 

khu, cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030 

- Hệ thống đô thị, phát triển các khu dân cư tập trung năm 2021 và định hướng phát 

triển giai đoạn 2021-2030. 

- Hiện trạng hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ năm 2021 và kế hoạch phát triển 

giai đoạn 2021-2030 

- Hiện trạng hạ tầng điện, cấp nước sạch, thoát nước, xử lý rác thải, nước thải,…thời kỳ 

2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 

- Hiện trạng bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải năm 2020 và định hướng phát 

triển 2021-2030. 

3 Phòng y tế 

- Báo cáo tổng kết phòng năm 2011, 2015, 2020 

- Hiện trạng phát triển các lĩnh vực y tế giai đoạn 2011-2020; Phương án phát triển các 

lĩnh vực y tế thời kỳ 2021-2030 

 Hạ tầng khu, cụm công nghiệp 

- Hiện trạng hạ tầng y tế 

4 Phòng giáo dục – Đào tạo 

- Báo cáo tổng kết phòng năm 2011, 2015, 2020 

- Hiện trạng phát triển công tác giáo dục: Số trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, 

sô học sinh của các cấp.... 

- Hiện trạng hạ tầng giáo dục đào tạo: số trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT đạt 



TT Nội dung thu thập 

chuẩn quốc gia…. 

- Phương án phát triển lĩnh vực giáo dục thời kỳ 2021-2030. 

5 Phòng Văn hoá – thông tin 

- Báo cáo tổng kết phòng năm 2011, 2015, 2020 

- Hiện trạng công tác văn hoa – thể thao thời kỳ 2011-2020 và phương án phát triển văn 

hoá – thể thao thời kỳ 2021-2030 

- Hiện trạng hạ tầng các lĩnh vực văn hóa, thể thao thời ký 2011-2020 và phương án 

phát triển hạ tầng văn hoá – thể thao thời kỳ 2021-2030 

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Báo cáo tổng kết phòng năm 2011, 2015, 2020 

- Hiện trạng Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu: Hiện trạng công tác bảo vệ 

môi trường; Phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Báo cáo hiện trạng sử dụng tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2011-2020; Phướng án 

khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản thời kỳ 2021-2030 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2011, 2015 và 2020 cấp huyện  

- Phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện (Báo cáo, biểu, bản 

đồ) 

7 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Báo cáo tổng kết phòng năm 2011, 2015, 2020 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

- Danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 (kèm phụ lục) 

- Niên giám thống kê huyện năm 2015, 2020 (Nam Trực, Xuân Trường) 

8 Phòng Lao đông – Thương binh xã hội 

- Báo cáo tổng kết phòng năm 2011, 2015, 2020 

- Số liệu Thực trạng về dân số, lao động, việc làm năm 2020 

- Số lao động có việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 
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