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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh 

 tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố  

đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 

 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 

Ngày 05 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 

các huyện, thành phố đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và 

nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Đình Nghị - 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên UBND 

tỉnh; đồng chí Thủ trưởng các đơn vị: Cục Thuế, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng; tham dự tại điểm cầu các địa phương có đồng chí Bí thư Thành ủy, Bí 

thư các Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và 

lãnh đạo các phòng, ban liên quan của các huyện, thành phố. Sau khi nghe ý kiến 

phát biểu của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận thống nhất các 

nội dung sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2022 

1. Những kết quả đạt được 

Trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt 

trong công tác phòng chống dịch Covid-19 (nhất là 3 tháng đầu năm); đồng thời 

thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã 

hội, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn 

đảm bảo ổn định và có sự phát triển so với cùng kỳ. Nhiều chỉ tiêu kinh tế có 

mức tăng trưởng cao, tổng sản phẩm GRDP tăng 8,91% (cao nhất từ trước đến 

nay); Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,45%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 

18,6% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 84% dự toán và 

tăng 20% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt được kết quả tích cực, đã 

có 182/204 (89%) xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tình hình dịch 

bệnh COVID-19 đã được kiểm soát vững chắc; tỷ lệ bao phủ vắc xin các lứa tuổi 

đều cao hơn bình quân cả nước. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ các dự án đầu tư trọng điểm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng 

mặt bằng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 61%.  
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Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số 

tiếp tục đạt được kết quả tích cực; công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được chỉ 

đạo quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả; 

ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì tốp dẫn đầu toàn quốc về chất lượng 

giáo dục, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 tỉnh Nam Định đứng thứ 

nhất toàn quốc về số điểm trung bình, trong 8 năm qua thì có 6 năm tỉnh Nam 

Định đứng thứ nhất, 02 năm đứng thứ nhì toàn quốc; các hoạt động Kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 

8, Quốc khánh 2/9; Khai giảng năm học mới và các hoạt động văn hóa, thể thao 

được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, an toàn, thiết thực. Công tác giải quyết khiếu 

nại tố cáo, tiếp công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội được giữ vững, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. 

2. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế 

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

diện với nhiều khó khăn, như: Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn tiềm ẩn nguy 

cơ bùng phát trở lại; tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở một số địa phương 

chưa đảm bảo kế hoạch như: Hải Hậu, Xuân Trường, Ý Yên. Tiến độ lập Quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chậm so với yêu cầu đề ra. 

Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số địa phương, đơn vị đôi lúc 

chưa nghiêm; chất lượng tham mưu của một số Sở, ngành trong thực hiện một số 

nhiệm vụ chưa đảm bảo yêu cầu, còn chung chung, đùn đẩy né tránh trách nhiệm; 

sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả 

chưa cao nhất là trong việc thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, 

xây dựng; công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài 

ngân sách chưa được quan tâm thực hiện. Tiến độ thi công và triển khai thủ tục 

của một số dự án còn chậm, như: Dự án tỉnh lộ 485B, tuyến đường bộ ven biển 

đoạn qua tỉnh Nam Định; cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên; các dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng các khu (điểm) dân cư, khu tái định cư trên địa bàn các 

huyện… Công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu, 

như: huyện Ý Yên, Hải Hậu. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực 

cạnh tranh mặc dù đã được triển khai quyết liệt, song kết quả thực hiện tại một số 

đơn vị chưa đạt yêu cầu, chậm chuyển biến; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) chưa được 

cải thiện, năm 2021 đứng thứ 51/63 tỉnh, thành phố. Việc thực hiện các thủ tục 

hành chính về đất đai còn chậm. Vi phạm pháp luật về đất đai ở một số địa 

phương chưa được kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để ngay tại cơ sở; việc xử 

lý các vi phạm chưa đạt yêu cầu. Tình hình khiếu nại tố cáo một số nơi còn tiềm ẩn 

diễn biến phức tạp.  
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CUỐI 

NĂM 2022 

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

của cả năm 2022; trong những tháng cuối năm yêu cầu các Sở, ban, ngành, các 

huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Ban Giám đốc các Sở, ngành, Tập thể lãnh đạo các đơn vị, Thường trực 

các huyện, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh 

đạo, chỉ đạo. Nêu cao tính chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, có kế 

hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể, nhất là những nhiệm vụ phức tạp, chưa có 

trong tiền lệ. 

- Các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh lề lối làm việc, tuân thủ 

trình tự giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động nghiên 

cứu các quy định pháp luật, nâng cao chất lượng tham mưu, có quan điểm rõ 

ràng, không né tránh việc khó, đùn đẩy trách nhiệm. 

-  Quán triệt thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Quy chế 

làm việc của đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh theo chức năng nhiệm 

vụ có trách nhiệm giải quyết các đề xuất, kiến nghị của UBND các huyện, thành 

phố được pháp luật quy định. 

2. Các Sở, ban, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ, nội dung được 

giao tại Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND tỉnh theo Quyết 

định số 148/QĐ-UBND ngày 17/01/2022; kế hoạch năm 2022 thuộc các ngành, 

lĩnh vực và chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng. Rà soát, xây 

dựng các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh đảm 

bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật.  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các 

đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; trên cơ sở đó xây 

dựng kịch bản tăng trưởng năm 2022 đối với những tháng còn lại và dự kiến các 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. 

3. Công tác phòng, chống dịch COVID-19  

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và Kế 

hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh.  

- Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tiếp tục 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đảm 

bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và 

không để vắc xin quá hạn. 
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- Sở Y tế chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19; kịp 

thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; thường xuyên cập 

nhật, đánh giá, công bố cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh.  

4. Công tác quy hoạch  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, huyện, thành 

phố và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh 

Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo theo đúng chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022. 

- Sở Xây dựng, các huyện, thành phố tập trung xây dựng, hoàn thành quy 

hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các quy hoạch đã được phê duyệt đảm 

bảo đồng bộ, kết nối để thu hút các nhà đầu tư. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch của các đơn vị, 

địa phương; hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch. 

- Về đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ:  

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo xây 

dựng Đề án. 

+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa 

phương và các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng, hoàn thiện Đề án báo cáo Ban 

chỉ đạo đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Về Nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới 

5.1. Sản xuất nông nghiệp 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tập trung chỉ đạo, 

hướng dẫn thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Mùa và triển khai kế hoạch sản xuất vụ 

Đông đảm bảo đúng thời vụ. Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.  

- Chủ động sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai theo phương 

châm “4 tại chỗ’; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, thủy 

lợi phòng chống lụt bão, đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

5.2. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 

- Các huyện, các xã (thị trấn) chỉ đạo rà soát và triển khai các giải pháp thực 

hiện các tiêu chí nông thôn mới theo các tiêu chí được UBND tỉnh banh hành tại 

Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND và Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 

09/8/2022.  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa 

phương lựa chọn các xã, thị trấn để tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn 

mới kiểu mẫu; đảm bảo trong năm 2022 có ít nhất 16 xã, thị trấn đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, bền vững Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) gắn với phát triển các làng nghề truyền thống, các đặc sản 

truyền thống của địa phương. Tăng cường giới thiệu, quảng bá các sản phẩm 

OCOP và xúc tiến thương mại để tiến tới tăng quy mô sản xuất, cung ứng hàng 

hóa của sản phẩm OCOP trên thị trường. 

5.3. Nước sạch nông thôn 

- UBND các huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân sử 

dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Rà soát lại 

hệ thống mạng lưới cung cấp nước sạch trên địa bàn đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao 

nhất và tránh trùng lắp, chồng chéo. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hải Hậu và các Sở, ngành liên 

quan theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành các thủ tục triển khai dự 

án đầu tư cấp nước sạch trên địa bàn huyện Hải Hậu theo đúng quy định của pháp 

luật; đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

6. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

6.1. Quản lý đất đai 

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn 

thành việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

- Các Sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường 

công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm các quy định pháp 

luật về đất đai và Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 

các vi phạm ngay tại cơ sở. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, các huyện, 

thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai 

trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định, 

trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xử lý. 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan, các huyện, thành phố 

tích cực hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất theo quy định. Tiếp tục 

đôn đốc, hướng dẫn xử lý đối với các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất 

vào sử dụng hoặc không triển khai thực hiện. Rà soát, nghiêm cứu, tham mưu 

UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc thẩm quyền theo các quy định của pháp luật về đất đai, tài 

nguyên. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố tăng cường công tác 

đo đạc, quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. 
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6.2. Công tác bảo vệ môi trường 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thẩm 

định tiêu chuẩn môi trường của các dự án đầu tư vào tỉnh. Chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy 

mạnh việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, với các hình thức phù hợp, hiệu 

quả, thuận tiện cho người dân. Chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp thu 

gom, xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn. 

7. Công tác Xúc tiến và thu hút đầu tư 

7.1. Thống nhất các quan điểm trong thu hút đầu tư 

- Tập trung kêu gọi, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu 

tư thứ cấp, trong đó ưu tiên thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn, thuộc lĩnh 

vực sản xuất có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo ra số thu ngân sách 

lớn. 

- Hạn chế thu hút đầu tư các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, trừ trường hợp là những dự án động lực hoặc trường hợp đặc biệt. Đối 

với việc thu hút đầu tư vào mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ thì tổ 

chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án theo quy định của pháp luật. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục 

hành chính; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai đầu tư của 

các dự án sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư. 

7.2. Đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp 

a) Đối với khu công nghiệp 

- Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan tập trung đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng 

và sớm hoàn thành Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, Khu công nghiệp Mỹ 

Thuận đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật, đồng thời xúc tiến, thu hút các 

nhà đầu tư thứ cấp. Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục theo quy định đối với dự án xây 

dựng hạ tầng mở rộng khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản; Khu công 

nghiệp Trung Thành, Khu công nghiệp Hồng Tiến, huyện Ý Yên. 

- Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp theo chức năng nhiệm vụ tăng 

cường quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, hoạt động các Khu công 

nghiệp của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm trước UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 
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b) Đối với cụm công nghiệp 

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các huyện, đơn vị liên quan 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng và hỗ trợ thu hút các nhà đầu 

tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp đang thi công. Hỗ trợ, hướng dẫn đối với các 

cụm công nghiệp đang triển khai thủ tục đầu tư. 

- Giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm trong việc quản lý, theo dõi, kiểm 

tra, giám sát tình hình triển khai và hoạt động các cụm công nghiệp của nhà đầu 

tư trên địa bàn tỉnh. 

7.3. Cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, địa 

phương trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất để thu hút, hỗ trợ và đồng hành cùng nhà đầu tư. 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp 

đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. 

8. Công tác giải phóng mặt bằng 

- Các huyện, thành phố rà soát, có phương án, kế hoạch cụ thể đảm bảo tiến độ 

công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án trên địa bàn; trong đó tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo, triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh 

như: Tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua tỉnh Nam Định; đường trục phát triển 

nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình 

(Giai đoạn II); tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển; 

Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần... Phân công 

lãnh đạo phụ trách, cá thể hóa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt 

bằng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, để tạo sự đồng 

thuận của nhân dân về tác động tích cực của các dự án đầu tư trên địa bàn góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời 

sống của nhân dân. 

9. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm 

9.1. Các dự án đầu tư công 

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tập trung đẩy 

nhanh tiến độ thi công, thực hiện thủ tục các dự án trọng điểm của tỉnh, đảm bảo 

hoàn thành tiến độ theo đúng kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 

262/TB-UBND ngày 07/12/2021, Thông báo số 104/TB-UBND ngày 07/4/2022. 

Trong đó đảm bảo tiến độ khởi công trước ngày 01/12/2022 đối với các dự án: 

Tuyến đường phía Nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến 

Quốc lộ 21B) và tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị 

liên quan chủ động triển khai các thủ tục theo quy định đối với các dự án thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư thường xuyên 

phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà thầu thi công trong 

quá trình thi công các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Sở Xây dựng 

thường xuyên thông báo giá các loại vật liệu xây dựng theo quy định và tình hình 

thực tế. 

- Đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu (điểm) dân cư tập trung: 

+ Các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các 

dự án đầu tư khu dân cư tập trung để tổ chức đấu giá cho nhân dân làm nhà ở; 

đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất để cân đối thực hiện kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 2021-2025. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm 

trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ đầu tư và khả năng cân đối 

nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư công. 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý 

theo quy định đối với các dự án đã phê duyệt nhưng không triển khai thực hiện; 

kiên quyết không gia hạn thời gian khi chưa khởi công dự án. 

+ Các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai đầu tư các dự 

án khu dân cư tập trung trên địa bàn đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo 

quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy 

chế làm việc của UBND tỉnh. 

9.2. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo hỗ trợ cho nhà đầu 

tư về thủ tục hành chính để phấn đấu khởi công các dự án: Dự án Nhà máy Thép 

Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy thép Xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng 

và Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn tại huyện Nghĩa Hưng. 

10. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện kế hoạch đầu tư công 

- Các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các 

quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhất là các quy định về 

trình tự thủ tục, công tác lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng, thanh 

toán, quyết toán...  

- Tăng cường quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo cân đối, 

không phát sinh nợ xây dựng cơ bản; chỉ khởi công mới các công trình khi đã bố 

trí được nguồn vốn thực hiện. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các huyện, 

thành phố và các chủ đầu tư rà soát tiến độ các dự án đầu tư, phân loại nguồn vốn 

đầu tư để có kế hoạch giải ngân vốn đầu tư đảm bảo tiến độ theo đúng quy định. 

- Về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức họp với 

các huyện, thành phố thống nhất phương án điều chỉnh đảm bảo cân đối nguồn 

vốn và tính khả thi khi triển khai thực hiện, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 15/10/2022. 

11. Tài chính – Ngân sách 

11.1. Quản lý thu, chi ngân sách 

- Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Chi cục Hải quan Nam Định, các huyện, thành 

phố tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nộp ngân sách nhà 

nước, đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 và phấn đấu 

đạt trên 9.000 tỷ đồng. 

- Các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất theo kế hoạch đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất. 

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố chỉ đạo quản lý chặt chẽ chi 

tiêu 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. 

- Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội, các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy nhanh 

tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo thời hạn giải ngân 

nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật.  

11.2. Quản lý tài sản công và mua sắm tài sản 

- Sở Tài chính 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. 

- Các Sở, ban ngành, các huyện, thành phố rà soát, quản lý chặt chẽ tài sản 

công theo đúng quy định, nhất là việc cho thuê, bán, thành lý tài sản công. Sở Tài 

chính, các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung hoàn thành phương án 

sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ. 

12. Văn hóa - xã hội 

 - Giáo dục và Đào tạo: Triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 

đảm bảo thích ứng an toàn với dịch COVID-19; tiếp tục triển khai có hiệu quả 

Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chấn chỉnh, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

các khoản thu tại các nhà trường, các đơn vị thuộc ngành giáo dục. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học. 
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- Y tế: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục củng cố 

hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y 

tế, nhân lực y tế phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân và công tác phòng chống 

dịch bệnh. Triển khai ứng dụng công nghệ số, bệnh án điện tử tại các cơ sở y tế. 

 - Văn hóa Thể thao và Du lịch:  

 + Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các huyện, thành phố đẩy mạnh thực 

hiện nếp sống văn hóa tại cơ sở, quản lý và phát huy hiệu quả các thiết chế văn 

hóa tại cơ sở.  

 + Các cấp, các ngành chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền nhân dịp Lễ, Tết, các ngày kỷ 

niệm lớn của Đảng, Nhà nước và các sự kiện về văn hóa, thể thao trên địa bàn 

tỉnh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định. 

 + Thành phố Nam Định và các huyện làm tốt công tác vệ sinh môi trường, 

chỉnh trang đô thị, khu vực nông thôn được trang hoàng, sáng, xanh, sạch, đẹp. 

- Lao động Thương binh và Xã hội: Tập trung giải quyết chế độ, chính sách 

cho người có công, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn 

công tác bảo đảm an toàn lao động và các chế độ tiền lương, bảo hiểm đối với 

người lao động. Tổ chức rà soát, điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm 

bảo công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. 

13. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử 

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm, có 

hiệu quả việc gửi nhận văn bản điện tử có ký số liên thông 4 cấp. Sở Thông tin và 

Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, 

đảm bảo hoạt động ổn định, kết nối thống suốt trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm 

vụ, tập trung triển khai các kế hoạch về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển 

đổi số và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 

2030” (Đề án 06). Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời. 

- Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người 

dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các 

bước chuyển đổi số ở các lĩnh vực như: Quản lý hành chính, giáo dục, y tế, tài 

nguyên và môi trường. 
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14. Công tác nội vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

14.1. Công tác nội vụ 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với thành phố Nam Định, các đơn vị liên quan 

tập trung xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định theo 

quy hoạch đã được phê duyệt. 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và 

các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện cải cách 

hành chính, thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tổ công tác 

của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, 

UBND các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh đẩy 

mạnh phân cấp cho các huyện, thành phố đảm bảo theo đúng quy định của pháp 

luật và tăng cường tính chủ động và hiệu quả trong triển khai thực hiện. 

14.2. Thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đảm bảo các 

kiến nghị chỉ ra được triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

- Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm công 

tác tiếp công dân theo quy định. Tăng cường công tác đối thoại với công dân. Tập 

trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, nhất là các vụ việc 

tiềm ẩn yếu tố phức tạp, đông người.  

- Khi tiến hành thanh tra các lĩnh vực nếu phát hiện sai phạm, trong kết 

luận phải chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và biện pháp xử lý, chuyển 

thông báo kết luận thanh tra tới Ủy ban kiểm tra cùng cấp để theo dõi, xử lý; nếu 

có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra theo quy định. 

15. An ninh quốc phòng 

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

thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng cho các đối tượng; chỉ 

đạo thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 

2023.  

- Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu 

tranh, trấn áp các loại tội phạm, các ổ nhóm côn đồ, tệ nạn xã hội; thực hiện các 

giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. 

- Về đề án quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho đội trưởng, 

đội phó đội dân phòng: thống nhất chủ trương đề nghị Thường trực HĐND tỉnh 

cho ý kiến về xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh. Giao Công an tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai 

các thủ tục theo quy định của pháp luật. 
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Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đ/c PBT TT Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê,  

NHNN CN tỉnh; 

- Thành ủy, các Huyện ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các VP, TT; 

- Lưu: VP1, VP2. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan 

 

(Để 

báo 

cáo) 
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