
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  3  năm 2023 

            BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính 

phủ; Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 19/01/2023 của Bộ Xây dựng và 

 Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định  

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 657/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 22/3/2023 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng báo cáo như sau: 

I. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện 

1. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề 

ra trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý Nhà nước 

- Sở Xây dựng tập trung triển khai thực hiện: 

+ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải 

cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai 

đoạn 2021-2025. 

 + Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2023. 

+ Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 19/01/2023 về việc ban hành Chương 

trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của 

Chính phủ. 

+ Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân 

sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2023. 

- Sở Xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp để triển khai hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Kế 

hoạch số 09/KH-UBND, 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 2023, 

cụ thể:  

+ Công văn số 153/SXD-VP ngày 19/01/2023 về việc xây dựng chương 

trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm 

năm 2023. 
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+ Kế hoạch số 2401/KH-SXD ngày 29/12/2022 về việc ban hành kế hoạch 

CCHC năm 2023; Kế hoạch số 2321/KH-SXD ngày 20/12/2022 về kiểm soát 

TTHC năm 2023; Kế hoạch số 2406/KH-SXD ngày 29/12/2022 về việc thông tin, 

tuyên truyền CCHC năm 2023; Kế hoạch số 13/KH-SXD ngày 14/01/2023 về rà 

soát, đánh giá TTHC năm 2023. 

+ Kế hoạch số 2167/KH-SXD ngày 29/11/2022 về kế hoạch Chuyển đổi số 

của Sở Xây dựng năm 2023. 

+ Kế hoạch số 171/KH-SXD ngày 02/02/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, Dự toán ngân sách nhà nướcvà 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. 

- Năm 2022, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc 

Sở tập trung thực hiện tốt các nội dung công tác CCHC. Kết quả CCHC năm 2022 

của Sở đạt 66,12 điểm (xếp thứ 07/18 sở, ban ngành). 

- Tiếp tục áp dụng áp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền quản lý.  

 2. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 

của Chính phủ; Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 19/01/2023 của Bộ Xây dựng 

và Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định 

 2.1. Sở Xây dựng tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa 

phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế -xã hội: Thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh. Kịp 

thời thực hiện các chính sách, giải pháp của nhà nước hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thúc đẩy sản 

xuất, kinh doanh đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả 

2.2. Tăng cường tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng của ngành và nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực lãng phí: 

 - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, Sở Xây dựng ban hành: 

+ Kế hoạch số 171/KH-SXD ngày 02/02/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2023. Trong đó, tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật mới được ban 

hành, đảm bảo phù hợp với quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, 

trọng tâm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng. 

 + Kế hoạch số 187/KH-SXD ngày 01/02/2023 về kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL năm 2023. Nội dung kiểm tra về thẩm quyền ban hành văn 

bản, kiểm tra thẩm quyền về nội dung, kiểm tra về căn cứ ban hành; thể thức, 

kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản. Tổ chức phổ 

biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. 
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+ Kế hoạch số 10/KH-SXD ngày 31/01/2023 về việc theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 166/KH-SXD ngày 01/02/2023 về nhiệm 

vụ công tác tư pháp năm 2023 của Sở Xây dựng; Kế hoạch số 162/KH-SXD ngày 

01/02/2023 về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022. 

+ Công văn số 118/SXD-T.Tr  ngày 23/12/2022 về việc rà soát văn bản 

QPPL. 

+ Công văn số 07/SXD-T.Tr ngày 04/01/2023 về việc rà soát văn bản 

QPPL do Sở tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành. Trong đó, 05 văn bản 

QPPL hết hiệu lực. 

+ Tham gia ý kiến dự thảo 11 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, 

của tỉnh năm trong 3 tháng đầu năm 2023. 

- 100% các văn bản quy phạm pháp luật được tham mưu ban hành đúng 

quy định về thẩm quyền, đúng quy định về thể thức, loại văn bản, đúng quy định 

về nội dung. Đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND tỉnh 

https://namdinh.gov.vn/portal/pages/vanban/default.aspx?kw=&lv=&l=Quy%u1e

bft+%u0111%u1ecbnh&cb=UBND+t%u1ec9nh+Nam+%u0110%u1ecbnh&y=20

21; Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng: 

https://soxaydung.namdinh.gov.vn/?pageid=29635&p_cate=3419 

2.3. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng, phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại: Phối hợp các sở, 

ban, ngành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp 

nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Tập trung thực hiện các nội dung Quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt); Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao 

Thủy, vùng liên huyện Nghĩa Hưng -Ý Yên và vùng liên huyện Nam Trực - Trực 

Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch phân khu hai 

bên Đại lộ Thiên Trường; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các thị trấn đến 

năm 2030; Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ: 

- Các đồ án quy hoạch do Sở Xây dựng tổ chức lập: 

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

2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa 

Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050: Đã hoàn thiện hồ sơ, báo 

cáo Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh.  

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

2040, tầm nhìn đến năm 2050: Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán tại Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 23/02/2023. Sở Xây dựng đã trình Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu.  

+ 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 

https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van
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phía Bắc đường Nam Định - Phủ Lý: Ngày 27/02/2023, UBND tỉnh đã có Văn 

bản số 134/VPUBND-VP5 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở 

Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát nội dung về nhiệm vụ, tổ chức lập 

quy hoạch và tham mưu UBND tỉnh. Ngày 08/3/20223 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

có Văn bản số 502/SKHĐT-TH&QLQH báo cáo UBND tỉnh.  

+ 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: Đã thông qua HĐTĐ của tỉnh, đơn vị 

tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.  

- Các đồ án Điều chỉnh QHC xây dựng các thị trấn do Sở Xây dựng thẩm 

định: 

+ Đã ban hành thông báo kết quả thẩm định: Nhiệm vụ và dự toán điều 

chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực đến năm 

2035. 

+ Đang triển khai thẩm định điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn Lâm, huyện 

Ý Yên đến năm 2030. 

- Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ: UBND tỉnh giao cho Ban quản lý 

các KCN chủ trì thực hiện. Sở Xây dựng đã tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch 

thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ gửi Ban quản lý các KCN. 

 4. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính; đẩy mạnh CCHC gắn với xây dựng Chính quyền điện 

tử và chuyển đổi số; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh 

hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư:  

 - Tập trung triển khai Quyết định số 42/QĐ-BXD, Kế hoạch số 09/KH-

UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ 

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự 

toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2023. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CCHC theo Kế hoạch số 158/KH-UBND 

ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính 

tỉnh Nam Định năm 2023. Tập trung chỉ đạo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh, Chỉ số cải CCHC, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa Sở tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC với cơ 

quan nhà nước. 

- Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ 

trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025. 

Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 562/SXD-VP ngày 22/3/2023 về việc 

thống kê, rà soát và lập danh sách TTHC nội bộ. 
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- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định 

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

  - Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 2167/KH-SXD ngày 29/11/2022 về kế 

hoạch Chuyển đổi số của Sở Xây dựng năm 2023. Trọng tâm kế hoạch ứng dụng 

CNTT, phát triển Chính phủ số, bảo đảm an toàn thông tin năm 2023, ứng dụng 

CNTT đi đối với CCHC; chú trọng ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh 

nghiệp; cán bộ công chức viên chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, 

kỹ năng quản trị mạng, website, xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin 

chuyên ngành, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

II. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị 

1. Khó khăn, vướng mắc  

- Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng thường xuyên sửa 

đổi, bổ sung gây khó khăn trong việc tiếp cận, cập nhập đối với cơ quan quản lý 

và doanh nghiệp. 

- Việc triển khai giải quyếtTTHC trên dịch vụ công trực tuyến một phần và 

toàn trình còn một số khó khăn do hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế, người dân 

và doanh nghiệp vẫn sử dụng phương thức truyền thống. 

- Việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều mặt hạn 

chế, một phần do nhận thức về vai trò, ý nghĩa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn, tuyên truyền 

phổ biến pháp luật, chưa có thói quen sử dụng tư vấn pháp luật để áp dụng, thi 

hành và phòng, chống rủi ro trong kinh doanh. 

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp còn ít về số lượng, đa số thực hiện công tác là kiêm nhiệm, ít về 

kinh nghiệm, chưa thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kiến 

thức pháp luật và kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nên chất lượng tuyên 

truyền, tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đồng đều. Kinh phí cho công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn hạn chế. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

- Kiến nghị với cấp có thẩm quyền rà soát văn bản, lập danh mục và kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến doanh nghiệp, kết hợp lồng ghép công tác hỗ trợ pháp lý với thực 

hiện nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tạo cơ sở pháp lý 

thống nhất, rõ ràng, đầy đủ, thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng, thực hiện. 

- Tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế 

hoạch của UBND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên Trang thông 

tin điện tử các Sở, ngành; hoàn thiện và nâng cấp chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho 
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doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về hoạt 

động của Tổ tư vấn đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Tổng hợp và xây 

dựng báo cáo kết quả thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của 

doanh nghiệp. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 3 tháng 

đầu năm 2023 của Sở Xây dựng. 

Sở Xây dựng trân trọng./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT,VP. (16b)  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thế Anh  
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