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

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

   

Số:          /BC-SXD Nam Định, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 

nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 1872/SKHĐT-TH&QLQH ngày 

16/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá tình hình thực 

hiện nhiệm vụ KT - XH 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022. 

Sở Xây dựng báo cáo theo những nội dung sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 

THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Đánh giá những kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2022  

1.1 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

đơn vị thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm các biện pháp và quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh 

Đậu mùa khỉ. 

- Ban hành Công văn số 35/SXD-VP ngày 10/01/2022 về việc xây dựng 

chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác 

trọng tâm năm 2022, nhằm chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở và toàn 

Ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

luôn được quan tâm, phân công trách nhiệm cụ thể theo quy chế làm việc của cơ 

quan. Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ quản lý của Ngành, các đồng chí Lãnh đạo 

Sở được phân công chỉ đạo theo từng lĩnh vực, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, 

giám sát và chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong việc giải quyết, xử 

lý công việc kịp thời đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 

của Tỉnh. 

- Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai tích cực trên các 

mặt: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức, đổi mới cán bộ, ứng dụng công nghệ 

thông tin, đặc biệt là cải cách TTHC và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức. 

Hiện nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cung cấp dịch vụ 

công mức độ 3, 4.  

- Áp dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành giải quyết 

công việc hàng ngày; phần mềm dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử 

trong giải quyết TTHC; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
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9001:2015, phủ kín các quy trình giải quyết TTHC trong hoạt động quản lý Nhà 

nước về xây dựng tại cơ quan. 

1.2 Công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch 

- Hướng dẫn quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu dân cư tập trung theo 

Thông báo số 262/TB-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh. 

 - Tiếp và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn về phương 

án quy hoạch tỉnh Nam Định; cung cấp hồ sơ, tài liệu và tham gia ý kiến Quy 

hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 - Cung cấp hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Đoàn 

kiểm tra 477 - Ủy ban kiểm tra Trung ương. 

 - Hoàn thiện đề cương và dự toán lập Quy chế quản lý kiến trúc thành phố 

và trình UBND tỉnh xin chủ trương lập. 

- Chấp thuận tổng mặt bằng: 71 hồ sơ. 

 - Cấp giấy phép xây dựng: 01 hồ sơ. 

 - Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh: 128 hồ sơ. 

 * Các đồ án quy hoạch trọng tâm: 

- Quy hoạch phân khu IX.A - Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên 

tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) - Khu vực 

phía Bắc đường Nam Định - Phủ Lý:  

+ Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát địa hình và lập quy 

hoạch, tổ chức ký kết hợp đồng 3 bên giữa Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và đơn 

vị tài trợ kinh phí lập quy hoạch 

 + Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện phương án quy hoạch trên cơ sở ý kiến 

của các đơn vị tại các hội nghị báo cáo phương án quy hoạch với Sở Xây dựng, 

UBND thành phố, UBND huyện Mỹ Lộc gửi Sở Xây dựng đảm bảo tiến độ theo 

quy định. 

 + Sở Xây dựng đã có văn bản đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện phương 

án quy hoạch, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị có báo cáo bằng văn 

bản gửi về Sở Xây dựng để có giải pháp khắc phục, giải quyết công việc đảm 

bảo quy định theo hợp đồng đã ký kết. 

 + Ngày 29/7/2022, đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ lập Quy hoạch phân 

khu IX.A - Điều chỉnh quy hoạch phân khu 02 bên tuyến đường Nam Định - 

Phủ Lý. 

 + Đã có văn bản gửi Công ty cổ phần tập đoàn FLC đề nghị sớm có văn 

bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và các nội dung liên quan gửi 

về Sở Xây dựng trước ngày 30/8/2022 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo 
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UBND tỉnh. Tuy nhiên đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được ý kiến của Công 

ty cổ phần tập đoàn FLC. 

- Quy hoạch phân khu IX.B - Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên 

tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (đoạn đi qua địa phận tỉnh Nam Định) - Khu 

vực phía Nam đường Nam Định - Phủ Lý: 

 + Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát địa hình và lập quy 

hoạch, tổ chức ký kết hợp đồng giữa Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn. 

+ Đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ và gửi về Sở Xây dựng và có văn bản 

gửi đơn vị tư vấn yêu cầu nghiên cứu một số nội dung theo đề nghị của UBND 

huyện Mỹ Lộc, để hoàn thiện phương án quy hoạch, báo cáo Sở Xây dựng. 

+ Ngày 26/8/2022, tổ chức đơn vị nghe tư vấn báo cáo phương án trên cơ 

sở tiếp thu, giải trình ý kiến của UBND huyện Mỹ Lộc. 

+ Ngày 20/9/2022, tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư. 

 - Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2070 và Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa 

Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070: 

 + Đơn vị tư vấn đã hoàn thiện phương án quy hoạch và đã tổ chức báo cáo 

UBND tỉnh ngày 23/02/2022.  

+ Ngày 17-18/3/2022, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của Thường trực 

Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ các huyện Nghĩa 

Hưng, Ý Yên, Hải Hậu, Giao Thuỷ đối với phương án quy hoạch. 

+ Đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu và giải trình ý kiến của các thành 

viên HĐTĐ để hoàn thiện phương án quy hoạch. 

+ Đồ án QH đã thông qua HĐTĐ, báo cáo UBND tỉnh. 

+ Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu các đề 

xuất, ý kiến của UBND các huyện: Hải Hậu, Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng, Ý Yên để 

hoàn thiện hồ sơ và lập biểu tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa gửi Sở Xây dựng. 

+ Đã trình UBND tỉnh điều chỉnh tầm nhìn quy hoạch cho phù hợp với 

quy định có liên quan. 

 - Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nam Trực - Trực Ninh đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2070: 

 + Đã trình UBND tỉnh điều chỉnh tầm nhìn quy hoạch cho phù hợp với 

quy định có liên quan. 

 + Đơn vị tư vấn đang tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến 

của các thành viên HĐTĐ. 
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* Đánh giá tiến độ thực hiện theo chương trình công tác trọng tâm năm 

2022 của UBND tỉnh: 

- Theo Danh mục Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 

2022 kèm theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh, 

Sở Xây dựng được giao chủ trì thực hiện việc trình HĐND tỉnh thông qua 02 đồ 

án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy đến 

năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 và Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện 

Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 vào tháng 5/2022. 

- Theo văn bản số 77/UBND-VP2 ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh, 2 đồ 

án quy hoạch trên thuộc danh mục các đề án, báo cáo đăng ký trình tại kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2022. 

- Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với Quy hoạch tỉnh thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch trên sẽ được trình thông qua 

HĐND tỉnh cùng thời điểm với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. UBND tỉnh đã có Văn bản số 95/UBND-VP2 ngày 09/6/2022, xin rút 

02 quy hoạch vùng liên huyện trên khỏi danh mục báo cáo thông qua HĐND 

tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. 

1.3 Công tác thẩm định và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

- Công tác thẩm định thiết kế dự án, thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, thiết kế BVTC, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đã phát hiện 

nhiều sai sót đề xuất các giải pháp kỹ thuật hợp lý về kiến trúc, kết cấu, điện, 

nước,… để thiết kế công trình tuân thủ theo đúng quy chuẩn, quy phạm và các 

tiêu chuẩn áp dụng, giúp chủ đầu tư khai thác tối đa hiệu quả của công trình, tiết 

kiệm vốn đầu tư. Thời gian thẩm định 100% hồ sơ trước thời hạn. 

- Tham gia hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường: 45 hồ sơ. 

- Tham gia ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; điều chỉnh báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 146 hồ sơ. 

- Tham gia ý kiến thẩm định báo cáo KTKT, thiết kế BVTC-DT: 02 hồ 

sơ. 

- Tham gia quyết toán dự án hoàn thành: 20 hồ sơ. 

- Thẩm định nhiệm vụ sự nghiệp công: 05 hồ sơ. 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi: 19 hồ sơ. 

- Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS: 17 hồ sơ. 

- Thẩm định thiết kế BVTC: 10 hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán công trình 34 hồ sơ: 
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 Trong đó: 

    Tổng dự toán lập:   1.670.695.613.000 đồng. 

Dự toán sau thẩm định:  1.654.233.039.000 đồng. 

  Giảm so với dự toán lập:      16.462.574.000 đồng. 

                   Tương đương:               0,98%. 

Trong 9 tháng đầu năm: 

+ Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 301 cá nhân tương 

đương 417 lĩnh vực, (trong đó: Hạng 2: 104 lĩnh vực; Hạng 3: 313 lĩnh vực). 

Cấp lại chứng chỉ cho 04 cá nhân do chứng chỉ cũ bị mất. 

+ Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 29 tổ chức tương 

đương 76 lĩnh vực, (trong đó: Hạng 2: 28 lĩnh vực; Hạng 3: 48 lĩnh vực). Cấp 

thay đổi thông tin doanh nghiệp cho 03 tổ chức. 

+ Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc: 03 cá nhân. 

1.4 Công tác quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật 

- Việc lập Báo cáo rà soát, đánh giá tiêu chí đô thị loại I đối với thành phố 

Nam Định (dự kiến mở rộng) và các 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: 

Trong tháng 9, Sở Xây dựng cùng đơn vị tư vấn đã phối hợp với Cục Thống kê, 

UBND thành phố Nam Định, UBND huyện Mỹ Lộc cung cấp, bổ sung các số 

liệu có liên quan để hoàn chỉnh số liệu để phục cho việc báo cáo UBND tỉnh. 

- Về dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý 

chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định: Đã trình UBND tỉnh phê quyệt. 

- Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 

28/8/2020 của Thủ trướng Chính phủ về thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn: 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất 

thu nước sạch giai đoạn 2022 - 2025. 

- Đôn đốc UBND các huyện thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh 

Nam Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đặc biệt là các đô thị thành 

lập mới và nâng cấp đô thị giai đoạn 2020 - 2025. 

 1.5 Công tác quản lý Nhà, thị trường Bất động sản, Kinh tế và Vật 

liệu xây dựng 

1.5.1 Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định 2021-2030: 

Thành lập Ban QLDA, thành lập các tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu và 

đánh giá hồ sơ dự thầu; Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu 

thầu; phê duyệt Hồ sơ mời thầu và đăng tải HSMT trên mạng đấu thầu quốc gia; 

Ký kết hợp đồng tư vấn  xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất 
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động sản trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đang phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai 

các công việc theo hợp đồng. 

1.5.2 Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022: 

STT 

KHNƠ 2022 
Bước Trình xin 

 lập chủ trương 

Thông báo 

lập chủ 

trương của 

UBND tỉnh 

Trình thẩm định báo 

cáo đề xuất 

HĐND 

Phê 

duyệt  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Số dự 

án 

Đất ở 

dự 

kiến 

(ha) 

Dự 

án 

Quy 

mô 

DA 

(ha) 

Đất ở 

dự kiến 

(ha) 

Dự 

án 

Quy 

mô dự 

án 

Dự 

án 

Quy 

mô 

DA 

(ha) 

Đất ở 

dự 

kiến 

(ha) 

Số dự 

án 

 202 542,6 74 344,63 130,12 63 295,35 61 287,51 118,92 50 

So với kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 đạt: 23,97 % (5) so với (2). 

1.5.3 Công bố chỉ số giá xây dựng và Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết 

bị đến chân công trình: 

- Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị đến chân công trình xây dựng 

tỉnh Nam Định tháng 01,02,3,4,5,6,7,8 năm 2022. 

- Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Nam Định tháng 1,2,3,4,5,6 và Quý I, 

II năm 2022. 

- Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá 

nhập khẩu 04 đơn vị. 

- Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy sản phẩm: 01 hồ sơ. 

 1.6 Công tác quản lý hoạt động xây dựng 

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc soạn thảo các văn bản về việc 

thực hiện Luật Xây dựng trong các lĩnh vực: Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình, quản lý hoạt động xây dựng theo phân cấp. Phối hợp chặt chẽ với các 

cơ quan quản lý nhà nước về Đầu tư và xây dựng của tỉnh, theo hướng giải 

quyết nhanh các thủ tục, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cao 

hiệu quả vốn đầu tư và chất lượng xây dựng công trình. 

- Tham gia tổ công tác giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của UBND tỉnh, 

tham gia ý kiến vào phương án tổng thể các dự án có giải phóng mặt bằng. Rà 

soát kịp thời các phương án bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình xây dựng, vật 

kiến trúc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết vướng mắc dự án Bệnh viện 

đa khoa tỉnh mới và Dự án Văn hóa Trần.  

- Gói thầu Lập bảng giá ca máy và thiết bị thi công, bộ đơn giá xây dựng 

công trình, đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định: 

+ Sở Xây dựng Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 28/4/2022 về công bố 

đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định số 67/QĐ-
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SXD ngày 29/4/2022 về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa 

bàn tỉnh Nam Định. 

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 

11/7/2022 về công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam 

Định và Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 về công bố Đơn giá 

dịch vụ công ích đô thị tỉnh Nam Định. 

 1.7 Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản 

phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công 

  - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các văn bản QPPL về xây dựng và các 

Quyết định của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực xây dựng, đối thoại doanh nghiệp, 

giải đáp thắc mắc trong lĩnh vực xây dựng. 

- Hướng dẫn xử lý công trình nhà ở riêng lẻ 9 tầng hộ ông Trần Đình 

Giao, thôn Văn Hưng, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc. 

- Về kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng 

mục công trình, công trình xây dựng: Đã tiếp nhận 50 báo cáo hoàn thành thi 

công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng cùng hồ sơ hoàn thành 

công trình của chủ đầu tư. Trong đó, ban hành 46 văn bản chấp thuận kết quả 

nghiệm thu của chủ đầu tư; đang kiểm tra và giải quyết 04 hồ sơ.  

- Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng: Đã 

hoàn thành 05 cuộc kiểm tra; đang triển khai thực hiện 02 cuộc kiểm tra Kế 

hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng.  

1.8 Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng 

1.8.1 Công tác thanh tra, kiểm tra: 

 - Công tác thanh tra: Triển khai 05/09 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế 

hoạch. 

 * Kết quả thu hồi, cắt giảm qua thanh tra, kiểm tra: 

 Tổng số tiền thu hồi: 138.130.000 đồng.  

Tổng số tiền cắt giảm: 103.604.000 đồng. 

- Công tác kiểm tra: 

+ Ban hành Kết luận số 1221/SXD-T.Tr ngày 19/7/2022 về kiểm tra đối 

với UBND huyện Ý Yên; phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ý Yên việc thực hiện 

những nội dung được phân cấp trong quản lý kiến trúc; phân cấp, trách nhiệm về 

cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; thực hiện kiểm tra công tác 

nghiệm thu công trình xây dựng và việc giải quyết sự cố cấp III đối với các công 

trình xây dựng. 

 + Ban hành Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 11/5/2022 về điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch kiểm tra năm 2022 của ngành Xây dựng. 

- Công tác xử lý trật tự xây dựng: 

+ Kiểm tra xử lý vi phạm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng: 
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02 hồ sơ. 

+ Tổng số tiền xử lý VPHC: 145.000.000 đồng. 

 1.8.2 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị: 25 hồ sơ. 

 - Kết quả xử lý đơn thư: Đã chuyển 01 đơn sang cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết và hướng dẫn, trả lời 16 đơn. 

1.8.3 Công tác phòng, chống tham nhũng: 

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

- Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng năm 2022. 

 - Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý II/2022, 6 tháng đầu 

năm 2022, Quý III/2022 và 9 tháng đầu năm 2022. 

1.9 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

1.9.1 Viện Quy hoạch xây dựng Nam Định 

 * Hoạt động thực hiện dịch vụ sự nghiệp công: 

- Xây dựng, thu thập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực 

quản lý nhà nước của ngành xây dựng; Phát triển cổng thông tin điện tử sử dụng 

ngân sách nhà nước năm 2022: Đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ.  

- Triển khai thực hiện Lập kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nam 

Định năm 2023: Đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. 

* Tư vấn: Khảo sát, Quy hoạch, Thiết kế: 

Hoàn thành việc khảo sát phục vụ thiết kế khu dân cư tập trung tại các xã, 

thị trấn như: Xã Xuân Phương, Xuân Vinh, Hải Hưng, thị trấn Ninh Cường. 

* Tư vấn Giám sát: Tư vấn QLDA Đầu tư xây dựng trường Trung cấp 

công nghệ số 8 – Cơ sở 1: Đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. 

1.9.2 Trung tâm giám định chất lượng xây dựng 

Tổng sản lượng thu được từ các hoạt động sự nghiệp và hoạt động dịch vụ 

đến thời điểm báo cáo đạt: 6.024 triệu đồng; Doanh thu đạt 6.517 triệu đồng. 

- Hoạt động thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công: 

+ Kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng và lập quy trình bảo trì các 

công trình xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì năm 2022. 

+ Lập đơn giá chuẩn nhà ở mới làm căn cứ tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở 

hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

+ Cập nhật dữ liệu, duy trì hệ thống thông tin về nhà ở, xây dựng chỉ số 

giá, lượng giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022. 

 Đến thời điểm hiện tại đơn vị đã thực hiện xong nhiệm vụ dịch vụ SNC 

Lập đơn giá chuẩn nhà ở mới làm căn cứ tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Nam Định (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
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30/2022/QĐ-UBND ngày 07/9/2022). 

Đang thực hiện đúng kế hoạch 2 nhiệm vụ dịch vụ công: Cập nhật dữ liệu, 

duy trì hệ thống thông tin về nhà ở, xây dựng chỉ số giá, lượng giao dịch bất 

động sản trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022 và Kiểm định đánh giá chất 

lượng hiện trạng và lập quy trình bảo trì các công trình xây dựng đã đưa vào sử 

dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì năm 2022. 

- Hoạt động tư vấn thẩm tra: Đã thực hiện được 56 hợp đồng. 

- Tư vấn giám sát: 01 hợp đồng ký mới; đang thực hiện 10 hợp đồng.  

- Tư vấn kiểm định chất lượng, giám định tư pháp: 14 hợp đồng ký mới. 

- Công tác đấu thầu, quản lý dự án: 18 hợp đồng ký mới. 

 1.9.3 Ban quản lý cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định 

-  Trong 9 tháng đầu năm, công tác cho thuê phòng vẫn tương đối ổn định 

không có nhiều biến động. Số phòng đã cho thuê trong 9 tháng qua và tính đến 

thời điểm này luôn đạt tỷ lệ bình quân khoảng 85 - 90%; Công tác an ninh trật 

tự, phòng chống cháy nổ được đảm bảo. 

- Triển khai đôn đốc, nhắc nhở toàn bộ CBNV trong Ban cũng như các 

đối tượng đang thuê phòng trong Cụm nhà ở có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh 

chung cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID 19 theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh và tình hình thực tế tại đơn vị.       

* Công tác lắp đặt bổ xung hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động: 

- Công trình được khởi công trong tháng 6/2022. Đến thời điểm này, công 

tác lắp đặt hệ thống đường ống chữa cháy tại tòa nhà A và đường dây điện của 

cả 4 toàn nhà A, B, C, D đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công đang tiến hành 

lắp đặt các đầu báo cháy và chữa cháy tự động. Khối lượng công việc hoàn 

thành khoảng 70% và đảm bảo tiến độ theo hợp đồng. 

- Vật tư đưa vào sử dụng đã được nghiệm thu, đảm bảo yêu cầu về thí 

nghiệm kỹ thuật, xuất xứ, chủng loại, khối lượng.  

10. Công tác cải cách hành chính 

- Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của Sở Xây dựng theo Thông báo số 

17/TB-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh đạt 64,31 điểm, đạt 91,87% 

(giảm 1,14 điểm so với điểm đạt được năm 2020; giảm 1,69 điểm so với điểm 

đăng ký năm 2021. Đứng thứ 6/17 sở, ban, ngành, tăng 01 bậc so với năm 

2020). 

- Thực hiện nội dung văn bản số 136/UBND-VP2 ngày 12/8/2022 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức đánh giá, phân tích và triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp cải thiện chỉ số PCI, PARINDEX. Sở Xây dựng đã ban hành Báo cáo số 

74/BC-SXD ngày 22/8/2022 về việc kiểm điểm, đánh giá kết quả chỉ số CCHC, 

chỉ số PCI năm 2021. Giải pháp duy trì và nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số PCI 

năm 2022 của Sở Xây dựng. 
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- Báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính quý 

I, 6 tháng, quý III năm 2022. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Kế 

hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 

của UBND tỉnh Nam Định về việc báo cáo kết quả thực hiện nâng cao Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2021-2025. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 

16/3/2022 về việc công bố Danh mục TTHC thay thế lĩnh vực kinh doanh BĐS; 

Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 về việc phê duyệt quy trình nội 

bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 

 - Thực hiện Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi giải quyết của các sở, 

ban, ngành. Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát, công khai TTHC trên Trang 

thông tin điện tử Sở Xây dựng, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng, 

UBND tỉnh. 

- Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 19/9/2022, trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến Sở tiếp nhận 490 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 459 hồ 

sơ, đúng hạn 06 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 25 hồ sơ. 

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, TỒN TẠI 

  1. Khó khăn, tồn tại 

- Một số văn bản QPPL vẫn còn thiếu tính đồng bộ, chậm được sửa đổi, 

bổ sung, ban hành gây khó khăn cho quá trình thực hiện. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; hệ thống thoát nước, xử lý nước thải ở 

các đô thị còn chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Đối với công tác tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở trong lĩnh vực quản lý 

xây dựng, một số hồ sơ cung cấp không đủ tài liệu nên công tác tham gia ý kiến 

khó khăn. 

- Qua kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng nhận thấy công 

tác quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện nay một số khó khăn như: Các 

chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đến việc thông báo khởi công xây dựng và 

báo cáo về thông tin hạng mục công trình, công trình xây dựng; Việc áp dụng 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế, thẩm định đôi khi chưa đảm bảo đối 

với các công trình công cộng như: Công trình giáo dục, y tế không thiết kế 
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đường dốc dành cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng; Công tác thiết kế và 

thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy chưa được quan tâm đúng mức. 

- Do ảnh của đại dịch Covid-19 nên các cuộc thanh tra, kiểm tra không 

thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. 

- Công tác kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện chưa thường 

xuyên, còn hạn chế 

2. Nguyên nhân 

- Hệ thống các văn bản QPPL trong một số lĩnh vực giữa các ngành còn 

bất cập, cần phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. Quy định trong các văn 

bản, quy định pháp luật về xây dựng chưa cụ thể, rõ ràng gây khó khăn khi thực 

hiện. 

- Cơ chế chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực cho đầu tư 

phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển nhà ở xã hội chưa phát huy hiệu quả 

như mong muốn. 

- Công tác tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong ngành 

xây dựng còn yếu, số liệu cung cấp từ Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô 

thị và các đơn vị liên quan còn chưa đầy đủ và kịp thời nên gặp khó khăn trong 

việc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất, không thuận lợi cho công tác theo dõi, 

quản lý, thực hiện chức năng của ngành. 

- Chất lượng hồ sơ do đơn vị tư vấn thiết kế lập chưa đạt yêu cầu, công 

tác kiểm tra hồ sơ dự án, thiết kế của chủ đầu tư chưa được quan tâm đúng mức 

do đó hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung dẫn đến việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 

thi, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, Báo cáo KT-KT gặp khó khăn. 

- Theo quy định tại Khoản 8 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, chi 

phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn 

thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và 

được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên hiện nay, theo 

danh mục phí và lệ phí quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật Phí 

và Lệ phí năm 2015 không có mục chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm 

thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng. Do đó, các cơ 

quan chuyên môn về xây dựng gặp khó khăn trong việc thu khoản chi phí này để 

phục vụ việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi 

công xây dựng nhằm đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư cùng các bên liên quan thực 

hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác quản lý chất lượng và an 

toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng. Đồng thời phát hiện sớm những 

bất cập, bất hợp lý trong thiết kế để có biện pháp điều chỉnh từ đó nâng cao chất 

lượng công trình cũng như mang lại hiệu quả đầu tư xây dựng. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2022 
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1. Công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch 

- Tiếp tục thẩm định, triển khai các công việc liên quan đến các quy hoạch 

do Sở Xây dựng thẩm định theo quy định. 

 - Tiếp tục triển khai các công việc có liên quan đến lập quy chế quản lý 

kiến trúc thành phố Nam Định. 

- Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật về việc tổ chức thiết kế 

và ban hành 10 mẫu nhà theo quy định. 

- Tiếp tục triển khai các công việc có liên quan đến các Đồ án quy hoạch 

trọng tâm do Sở Xây dựng tổ chức lập: 

 + Quy hoạch phân khu IX.A - Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên 

tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) - Khu vực 

phía Bắc đường Nam Định - Phủ Lý.  

 + Quy hoạch phân khu IX.B - Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên 

tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (đoạn đi qua địa phận tỉnh Nam Định) - Khu 

vực phía Nam đường Nam Định - Phủ Lý. 

 + Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2070 và Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa 

Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. 

 + Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nam Trực - Trực Ninh đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2070. 

2. Công tác thẩm định thiết kế, dự toán, quản lý hoạt động xây dựng 

- Tiếp tục thực hiện thẩm định thiết kế BVTC - dự toán điều chỉnh các hạng 

mục còn lại - Dự án Trung tâm lễ hội đền Trần; Dự án Xây dựng, cải tạo quảng 

trường Hòa Bình, thành phố Nam Định. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và xây 

dựng của tỉnh, theo hướng giải quyết nhanh các thủ tục, tạo điều kiện đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và chất lượng xây dựng công trình. 

 - Tham gia quyết toán các công trình xây dựng, hội đồng định giá tài sản 

khi có yêu cầu. 

- Tiếp tục hướng dẫn, xem xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho các 

tổ chức, cá nhân theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Tổ chức sát hạch, cấp 

chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các cá nhân, 

tổ chức theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Công tác quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật 

- Lập hồ sơ báo cáo rà soát, đánh giá tiêu chí đô thị loại I đối với thành 

phố Nam Định mở rộng (giai đoạn đầu) và tiêu chí về trình độ phát tiển cơ sở hạ 

tầng đối với các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố Nam Định. 

- Đẩy nhanh thủ tục các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh đặc biệt là 

các dự án giao thông đô thị; dự án khu, cụm công nghiệp và dự án nước sạch,... 
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- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định: Báo cáo nghiên cứu khả thi, 

Báo cáo KT-KT, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án, công 

trình thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. 

4. Công tác quản lý nhà và vật liệu xây dựng 

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng bán nhà và tổ chuyên viên 

giúp việc hội đồng bán nhà ở cũ của Tỉnh; quy chế hoạt động của Hội đồng bán 

nhà và Tổ chuyên viên giúp việc; Tổ chức họp tổ chuyên viên kiểm tra hồ sơ mua 

nhà của các hộ dân đợt 66. 

- Công bố chỉ số giá, chỉ số lượng giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. 

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các công việc còn lại của 

gói thầu: Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-

2030; trình Thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh am Định 

giai đoạn 2021-2030 

- Thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực giá vật liệu và chỉ số giá xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định; Xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng, giá 

vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định hàng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết. 

- Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chất lượng sản phẩm hàng hóa.  

- Giải quyết các vướng mắc, tranh chấp của tổ chức, cá nhân liên quan 

đến lĩnh vực nhà ở cũ thuộc SHNN. 

5. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản 

phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công 

- Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng 

mục công trình, công trình xây dựng theo quy định.  

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Hoàn thành tốt Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi 

công xây dựng theo chương trình công tác năm 2022. 

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nội dung 

được phân cấp đối với UBND cấp huyện, cơ quan được giao quản lý xây dựng 

thuộc UBND cấp huyện theo yêu cầu của HĐND, UBND tỉnh Nam Định. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Công tác thanh tra: 

  + Hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 theo quy định. 

+ Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành Xây dựng năm 2023. 

  - Công tác kiểm tra: 

  + Kiểm tra đối với UBND huyện Giao Thuỷ trong việc thực hiện những 

nội dung được phân cấp trong quản lý kiến trúc; phân cấp, trách nhiệm về cấp 
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phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; thực hiện kiểm tra công tác nghiệm 

thu công trình xây dựng và việc giải quyết sự cố cấp III đối với các công trình 

xây dựng. 

          + Kiểm tra sự tuân thủ theo Quy hoạch Tổng mặt bằng và giấy phép được 

cấp  đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – 

Chi nhánh Nam Định; Công ty CP nước sạch Quất Lâm; Công ty CP tập đoàn 

đầu tư phát triển Trường An và Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà 

nước về quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị đối với UBND huyện Nghĩa Hưng. 

 - Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN: Tiếp tục chấn chỉnh và 

nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, duy trì tốt công tác 

tiếp dân theo đúng quy định.  

7. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

7.1 Viện Quy hoạch xây dựng Nam Định 

* Hoạt động thực hiện dịch vụ sự nghiệp công: 

- Hoàn thành thu thập, cập nhật, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong các 

lĩnh vực quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh: 

Đảm bảo theo tiến độ và kế hoạch thực hiện. 

- Hoàn thành việc lập Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nam 

Định đến năm 2023: Đảm bảo theo tiến độ và kế hoạch thực hiện. 

* Dịch vụ tư vấn xây dựng: 

- Hoàn thành thiết kế điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Gôi - Vụ Bản; 

Quy hoạch chi tiết Trung tâm lễ hội Phủ Dầy, huyện Vụ Bản; Hoàn thành thiết 

kế Lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lâm huyện Ý Yên; Lập quy hoạch 

chung xây dựng xã thuộc các huyện Hải Hậu, Ý Yên, Giao Thuỷ, Trực Ninh, 

Xuân Trường; Lập quy hoạch chi tiết một số khu dân cư tập trung tại các xã 

như: xã Hải Hưng, thị trấn Ninh Cường... 

7.2 Ban QL nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định 

 - Hoàn thành đưa vào sử dụng công trình lắp đặt bổ xung hệ thống báo 

cháy và chữa cháy tự động tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung. 

- Luôn chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống 

cháy nổ tại khu vực Cụm nhà ở.  

7.3 Trung tâm giám định chất lượng xây dựng 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ sự nghiệp công theo đúng kế hoạch, tiến độ 

đã được duyệt. 

- Tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng đã ký; tích cực tìm kiếm hợp đồng 

tư vấn mới trong và ngoài tỉnh. 

8. Công tác cải cách hành chính, công tác khác 

  - Chuẩn bị lập kế hoạch, dự toán năm 2023 và tổng kết đánh giá kết quả 

thực hiện năm 2022.   
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  - Kiểm tra công tác CCHC, PCTN thực hiện nhiệm vụ, công vụ quản lý 

tài sản công và phân cấp quản lý công chức, viên chức người lao động Sở Xây 

dựng năm 2022. 

  - Báo cáo UBND tỉnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục 

hành năm 2022. Tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCCH, PCI năm 2022 theo 

hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND tỉnh 

  - Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên Phần mềm dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn. 

  - Tiếp tục ban hành các Văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19, bệnh Đậu mùa khỉ, theo chỉ đạo của Trung 

ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ, kế 

hoạch đề ra năm 2022. 

2. Bố trí cán bộ công chức, viên chức đúng theo chức năng nhiệm vụ được 

giao trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng. 

 Hoàn thiện hơn nữa trong việc nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn 

cho CBCCVC tiến tới nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết công việc chuyên 

môn thuộc lĩnh vực của ngành. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi 

phạm theo quy định. 

3. Duy trì và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng.  

4. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND huyện, 

thành phố Nam Định, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị 

thành phố cần thực hiện nghiêm việc báo cáo số liệu định kỳ, đột xuất để ngành 

Xây dựng làm căn cứ báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Website Sở Xây dựng;  

- Lưu: VT,VP. (05b) 

 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Vũ Văn Hưng 
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