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Ngày 15/02/2023, UBND thành phố tổ chức cuộc họp Uỷ ban nhân dân thành 

phố cho ý kiến về dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của UBND thành phố 

năm 2023 và dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND thành phố 

Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

trong thời gian vừa qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng 

chí Phạm Duy Hưng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị, cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Uỷ viên UBND thành phố, các đồng chí 

là Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị: Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành 

phố, Tư pháp, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Đội quản lý trật tự đô thị, 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố. Sau khi nghe đồng chí Chánh 

Văn phòng HĐND - UBND thành phố báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại 

biểu, Lãnh đạo UBND thành phố thống nhất kết luận các nội dung sau: 

I. Đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ trong thời gian vừa qua 

1. Những kết quả đạt được 

Lãnh đạo UBND thành phố ghi nhận và biểu dương các đơn vị đã tham mưu 

triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức cho nhân dân 

đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; 

triển khai các nhiệm vụ phục vụ Lễ Khai ấn Đền Trần năm 2023; các nhiệm vụ 

phục vụ Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023; các nhiệm vụ phục 

vụ Lễ giao nhận quân năm 2023 và đặc biệt là các đơn vị đã tập trung ngay vào 

nhiệm vụ công tác ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

2. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số 

đơn vị chưa triển khai hoặc chậm triển khai dẫn đến không đảm bảo tiến độ, kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo tại Thông báo số 938/TB-UBND ngày 

28/12/2022 của UBND thành phố; còn việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết công việc 

liên quan đến người dân (không phải là Thủ tục hành chính) tại phòng làm việc 

không qua bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố; chất lượng 

công tác tham mưu của một số đơn vị chưa tốt, khi tham mưu chưa chỉ rõ căn cứ 

quy định của pháp luật… 

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; yêu 
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cầu các đơn vị tập trung phát huy các kết quả đã đạt được, chủ động rà soát, khắc 

phục các tồn tại, nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các chỉ tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống dịch; công tác đầu tư xây dựng 

cơ bản, thanh quyết toán công trình; công tác chỉnh trang đô thị, công tác quản lý 

đất đai; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội… Cụ thể một số nhiệm vụ như 

sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

1.1. Các đơn vị rà soát, hoàn thiện chương trình công tác trọng tâm, đưa cụ 

thể các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện theo tuần, theo tháng; tổng hợp, báo cáo trực 

tiếp đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách duyệt trước khi báo cáo 

UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố) để theo dõi, làm cơ 

sở để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, thời gian hoàn thành 

trong tháng 02/2023. 

1.2. Các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã tăng cường chỉ đạo kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh lề lối làm việc. Chủ động rà 

soát lại các quy trình thủ tục, công tác tham mưu để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, 

khắc phục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; đặc biệt chú 

trọng rà soát lại toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện theo 

đúng quy định, tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND thành phố; tuyệt đối không tiếp nhận và trả kết quả tại phòng. 

1.3. Thủ trưởng các đơn vị rà soát lại toàn bộ kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực, 

thẩm quyền của đơn vị, triển khai giải quyết ngay từ đầu năm, chịu trách nhiệm về 

tiến độ, kết quả giải quyết.  

Văn phòng HĐND-UBND thành phố thường xuyên rà soát, đôn đốc các đơn 

vị và tổng hợp kết quả thực hiện. 

1.4. Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã thường xuyên 

nghiên cứu, cập nhật chế độ, chính sách, quy định của pháp luật, quy chế làm việc 

của Tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ, 

đảm bảo công tác tham mưu đúng quy trình, hiệu lực, hiệu quả theo quy định. 

1.5. Các đơn vị tập trung nâng cao năng lực, trách nhiệm của công chức trực 

tiếp tiếp xúc, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục cho nhân dân và công chức phụ 

trách tham mưu các nhiệm vụ quan trọng (các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, 

đất đai, xây dựng, chế độ chính sách, con người,…), thường xuyên kiểm tra, xử lý 

nghiêm vi phạm (nếu có). 

1.6. Các phòng, ban, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp với các 

Sở, ngành dọc cấp trên để nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đơn vị cho 

Lãnh đạo UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ công tác. Chủ động tổ chức 

triển khai nhiệm vụ được giao; trường hợp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo 

ngay Lãnh đạo UBND thành phố phụ trách để kịp thời giải quyết. 

1.7. Thủ trưởng các phòng chuyên môn căn cứ lĩnh vực phụ trách, thường 

xuyên theo dõi các vấn đề nhạy cảm phát sinh (như phòng cháy chữa cháy; phòng 

chống thiên tai; môi trường; thu, chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh; vệ 
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sinh an toàn thực phẩm, dậy thêm học thêm…) kịp thời tham mưu cho UBND 

thành phố quản lý, xử lý hiệu quả theo đúng quy định pháp luật. 

Các đơn vị chủ động công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị, Thủ trưởng 

các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xẩy ra mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 

đơn vị. 

1.8. Giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND căn cứ lĩnh vực phụ trách bám sát 

các chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND thành phố, thường xuyên lãnh đạo, chỉ 

đạo, yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện các nhiệm 

vụ; từ đó đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ 

tịch UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được giao phụ trách. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

Yêu cầu các đơn vị rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 

938/TB-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thành phố và các nhiệm vụ được nêu 

sau đây, xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể về thời gian, báo cáo UBND thành phố 

(qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố) trong tháng 02/2023. Cụ thể: 

2.1. Quản lý đất đai, đô thị, môi trường: 

- Phòng Tài nguyên Môi trường: 

+ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về việc quản lý sử dụng đất đai, việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về môi trường đối với các doanh nghiệp, các làng 

nghề, các nhà đầu tư trên địa bàn (chú trọng việc xây dựng kế hoạch kiểm tra ghép 

như phối hợp với phòng Quản lý đô thị kiểm tra về việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về xây dựng; phối hợp với phòng Lao động-Thương binh & Xã hội 

kiểm tra việc chấp hành các quy định về lĩnh vực lao động;…) 

+ Rà soát quỹ đất công, đất công ích, đất nông nghiệp, đất mặt nước… xử lý 

nghiêm các vi phạm và xây dựng phương án quản lý, khai thác sử dụng đảm bảo 

hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định. 

+ Rà soát các thửa đất nhỏ, lẻ, xen kẹp; các lô đất lẻ đủ điều kiện đấu giá; lập 

kế hoạch cụ thể việc đấu giá với các thửa đất đủ điều kiện và tham mưu tổ chức 

đấu giá theo quy định. 

+ Tập trung công tác cấp GCN QSDĐ, đặc biệt chú trọng việc xử lý các tồn 

tại theo hướng phân loại từng nội dung, xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết 

từng khâu khó khăn, vướng mắc, chủ động tổng hợp, báo cáo các sở ngành liên 

quan để sớm có hướng dẫn triển khai thực hiện. 

+ Rà soát các quy trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ với Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thành phố; hoàn thiện các thủ tục, đặc biệt là việc ký kết về 

thời gian giao nhận, thời hạn giải quyết các hồ sơ,… thường xuyên báo cáo UBND 

thành phố về kết quả thực hiện. 

+ Rà soát quy định của pháp luật liên quan đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trong khu dân cư, tham mưu cho UBND thành phố phương án xử lý và tổng hợp, 

hướng dẫn UBND các phường, xã chủ động kiểm tra, xử lý theo địa bàn. 

- Phòng Quản lý đô thị: 
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+ Các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị: xử lý rác viễn thông (cáp điện, cáp viễn 

thông); nhà chờ xe bus; hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn; hệ thống chiếu sáng; các 

điểm trông giữ xe; phương án xử lý xe ô tô đỗ trên hè đường; phương án xử lý ùn 

tắc giao thông tại các tuyến nội thành; xử lý các điểm ngập cục bộ; phương án 

quản lý, vận hành các công trình điện chưa bàn giao; phương án xã hội hóa việc 

thay thế cây xanh tại các tuyến phố; phương án quản lý, sử dụng đất công viên; 

phương án quản lý hạ tầng dùng chung tại các khu đô thị, khu dân cư mới;… 

+ Tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch các phân khu theo quy hoạch 

chung thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2023. 

- Phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế rà 

soát, nghiên cứu hoạt động giao ban (tháng, quý) với UBND các phường, xã về 

công tác quản lý đất đai, đô thị, đê điều, môi trường để tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả, trách nhiệm, tính chủ động của từng đơn vị. 

- Đội Quản lý trật tự đô thị: 

Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng thành viên, yêu cầu Đội trưởng Đội 

Quản lý trật tự đô thị xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, tập trung 

vào thường xuyên rà soát các địa bàn trọng điểm (đặc biệt là các khu vực vùng 

ven), đảm bảo kịp thời phát hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý 

nghiêm, triệt để các vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường,… ngay từ khi mới 

phát sinh. 

2.2. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình: 

Yêu cầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng lại tiến độ các dự án, 

công trình theo mốc thời gian mới tình từ đầu năm 2023, báo cáo về UBND thành 

phố (qua phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng HĐND-UBND thành phố), 

phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm thường xuyên rà soát, đôn đốc và tham 

mưu cho UBND thành phố xử lý nghiêm đối với các dự án, công trình chậm tiến 

độ. 

2.3. Kinh tế, tài chính: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

+ Chủ trì cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố xây dựng kế 

hoạch công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023; tập trung thực hiện ngay từ 

đầu năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao. 

+ Tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, 

đúng quy định. Thường xuyên rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện thanh quyết 

toán theo quy định đối với các dự án, công trình mới hoàn thành. 

+ Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc mua sắm tài sản (bao gồm 

cả thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế...) đảm bảo theo đúng quy định. 

+ Chủ trì cùng các phòng, ban, ngành, các phường, xã tiếp tục triển khai 

phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất trên địa bàn thành phố theo Nghị định 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. 

+ Chủ trì tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo quản lý chặt chẽ chi tiêu 
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ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ; tăng cường tiết kiệm chi 

thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển; đảm bảo các khoản chi cho con người 

theo quy định.  

- Phòng Kinh tế: 

+ Rá soát lại quy trình, các nhiệm vụ liên quan đến công nhận các sáng kiến, 

cải tiến kỹ thuật, xây dựng kế hoạch cụ thể từ đầu năm, đảm bảo thực hiện hiệu 

quả, đúng quy định. Đặc biệt là sáng kiến, đề tài phục vụ chấm điểm công tác cải 

cách hành chính. 

+ Tập trung công tác phòng, chống thiên tai; đặc biệt chú trọng việc kiểm tra 

phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, hư hỏng về đê điều và các công trình thủy lợi 

đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân; triển khai hướng dẫn các 

phường, xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân 

trong mùa mưa, bão ngay từ đầu năm, đặc biệt chú trọng các phường, xã có các 

khu chung cư cũ, nhà nguy hiểm. 

+ Tiếp tục rà soát, tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

2.4. Văn hóa - Xã hội 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo 

+ Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2023 theo đúng 

chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 47/UBND-VX ngày 17/02/2022. 

+ Chịu trách nhiệm về các khoản thu, đóng góp của học sinh, phụ huynh học 

sinh (phải đảm bảo công khai, minh bạch, hạch toán rõ ràng, đúng quy định của 

pháp luật); ăn bán trú; học tiếng Anh với người nước ngoài; dậy thêm học thêm 

trong các nhà trường; phòng chống dịch bệnh; việc xử lý khu vực nguy hiểm tại 

trường học (lớp học, tường rào…) đảm bảo an toàn cho học sinh và đảm bảo hoạt 

động của ngành theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở 

các nhà trường thực hiện công khai theo quy định. 

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Giáo dục - Đào 

tạo thành phố; Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố chịu trách nhiệm trước 

UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm các nội dung 

trên. 

+ Xử lý nghiêm tình trạng dậy thêm, học thêm tại các nhà trường; có phương 

án cùng các phường, xã kiểm tra, xử lý tình trạng dậy thêm, học thêm ngoài các 

nhà trường. 

+ Tập trung thực hiện việc điều chuyển giáo viên theo Kế hoạch số 81/KH-

UBND ngày 03/8/2022 của UBND thành phố. 

- Phòng Y tế 

+ Triển khai kiểm tra đột xuất công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm (phải có 

phương án cụ thể, rõ ràng xử lý các tình huống phát sinh trong kiểm tra đột xuất), 

đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm. 
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+ Chủ động kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, các cơ sở 

khám chữa bệnh… đảm bảo việc chấp hành quy định của pháp luật của các cơ sở 

trên, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

- Ban quản lý khu di tích lịch sử Đền Trần - Chùa Tháp 

+ Tập trung tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổng kết công tác tổ 

chức Lễ hội Khai Ấn Đền Trần xuân Quý Mão 2023. 

+ Phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin; UBND các phường, xã; Công ty 

Cổ phần Công trình đô thị Nam Định và các đơn vị liên quan rà soát, đảm bảo các 

điều kiện hoạt động, công tác vệ sinh tại các khu di tích trên địa bàn (khu tưởng 

niệm đồng chí Lê Đức Thọ, khu mộ cụ Tú Xương,…) theo phân cấp. 

2.5. An ninh - quốc phòng, Nội chính 

- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; 

đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu 

tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp kiềm chế tai 

nạn giao thông. 

- Các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã tập trung thực hiện tốt công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Phòng Nội vụ 

+ Tham mưu xây dựng cụ thể các tiêu chí đánh giá thi đua, chú trọng đánh giá 

chất lượng, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng 

các đơn vị. 

+ Tham mưu xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tuyển dụng công 

chức phường, xã năm 2023. 

+ Rà soát, hoàn thiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 đối với 

các vị trí, chức danh phải chuyển đổi theo quy định. 

+ Tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bố trí, sắp xếp đội ngũ cán 

bộ không chuyên trách tại các thôn, xóm, tổ dân phố theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn 

từ tỉnh. 

2.6. Thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố và thành 

lập 03 phường thuộc thành phố Nam Định mở rộng 

- Giao phòng Nội vụ thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật về tiến độ thực 

hiện Đề án do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan chủ 

động tham mưu triển khai các nhiệm vụ, các chương trình công tác thuộc thẩm 

quyền của UBND thành phố để xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án mở rộng 

thành phố Nam Định, thành lập 03 phường thuộc thành phố Nam Định mở rộng 

đạt chất lượng, đảm bảo tiến độ đề ra. 

Giao đồng chí Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch UBND thành phố chịu trách 

nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về các nhiệm vụ do 

phòng Nội vụ phụ trách. 

- Giao phòng Quản lý Đô thị thành phố theo dõi tiến độ, nội dung về nhiệm 

vụ Đề án do Sở Xây dựng thực hiện, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
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liên quan chủ động tham mưu, đề xuất phương án giúp UBND thành phố phối hợp, 

đảm bảo các tiêu chí đô thị của thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng) và tiêu 

chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với các khu vực dự kiến thành lập 

phường thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

Giao đồng chí Trần Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố chịu trách 

nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về các nhiệm vụ do 

phòng Quản lý Đô thị phụ trách. 

2.7. Cải cách hành chính 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng điểm Chỉ số cải cách hành 

chính thành phố, đảm bảo giữ vững các kết quả đã đạt được. 

Các phòng, ban, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- Công an TP; Ban CHQS TP; 

- Đảng ủy, UBND phường, xã; 

- Website thành phố; 

- Lưu: VT, NC. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thụ 
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