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BÁO CÁO 

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3  

và phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ công tác chuyên môn tháng 3/2023, phương hướng nhiệm vụ tháng 

4/2023. Sở Xây dựng báo cáo theo những nội dung sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3 

1. Công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc 

- Chấp thuận tổng mặt bằng: 04 hồ sơ. 

- Tham gia ý kiến về hồ sơ về chủ trương đầu tư dự án: 16 hồ sơ. 

- Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với đồ án 

Quy hoạch phân khu II (phân khu phía Bắc) trên địa bàn thành phố Nam Định. 

 - Ý kiến thẩm định nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung đô thị mới Đại 

Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đến năm 2045. 

- Báo cáo giám sát chuyên đề theo Văn bản số 18/HĐND-TT ngày 

28/02/2023 của Đoàn giám sát - HĐND tỉnh. 

- Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định: Đã 

trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu.  

* 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:   

 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: 

Thông qua HĐTĐ của tỉnh, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ trình 

thẩm định, phê duyệt theo quy định. 
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-  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:  

 Ngày 23/02/2023, UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán tại Quyết 

định số 342/QĐ-UBND. Sở Xây dựng đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND 

tỉnh thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

2. Công tác quản lý xây dựng 

- Thẩm định các dự án trọng điểm Tỉnh, dự án phục hồi kinh tế, dự án khu 

dân cư tập trung, khu tái định cư, khu đô thị. 

- Hoàn thành thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các 

công trình Nhà số 2, 3, 6 và một số hệ thống kỹ thuật thuộc Dự án ĐTXD Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định và dự án Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Xuân 

Trường; hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây 

dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định, CDC; dự án Đầu tư 

xây mới, cải tạo, nâng cấp 66 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Nam Định; Đẩy nhanh tiến 

độ, chất lượng thẩm định các dự án khu dân cư tập trung, khu đô thị và khu tái 

định cư. 

 - Tham mưu UBND tỉnh về việc thẩm định giá trị dự toán xây dựng công 

trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng. 

 - Công tác thẩm định: 

+ Tham gia ý kiến thẩm định: 01 hồ sơ. 

+ Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC-DT điều chỉnh của 

báo cáo KTKT: 02 hồ sơ. 

+ Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi: 03 hồ sơ. 

 + Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS: 06 hồ sơ. 

 Trong đó:  

Giá trị dự toán lập:         1.498.333.737.000đ. 

  Giá trị dự toán thẩm định:           1.496.077.412.000đ. 

  Giá trị dự toán giảm:                         2.256.325.000đ. 

  Tương đương:   0,15% 

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

- Về 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, tỉnh Nam Định: Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo giải trình các ý kiến 
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của Bộ Xây dựng; Đã trình UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian lập Báo cáo; 

Tiếp tục phối hợp cùng đơn vị tư vấn và Bộ Xây dựng để xem xét đánh giá.  

- Về việc tham mưu nghiên cứu Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 

11/11/2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị Quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy 

hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045: Đã xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ để lấy ý kiến 

các đơn vị có liên quan và báo cáo UBND Tỉnh. 

- Về việc rà soát, thực hiện phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh: Báo cáo 

UBND tỉnh về việc rà soát, phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh về tình hình phát triển đô thị năm 2022.  

- Tiếp tục rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước đô thị (đối 

với Nhà máy nước sạch Nam Định). 

 - Tham gia hội đồng đánh giá tác động môi trường: 07 dự án. 

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

- Hoàn thành lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 

2021-2030 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và tham mưu thực hiện quản lý quỹ nhà ở cũ 

thuộc SHNN theo văn bản số 38/UBND-VP6 ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện 

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 

trên địa bàn thành phố Nam Định. 

- Tham mưu UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở cũ thuộc 

SHNN và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng bán nhà ở cũ thuộc SHNN 

tỉnh Nam Định. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định. 

- Báo cáo về việc đánh giá, xác định mức độ đạt chuẩn các nội dung, tiêu 

chí xã NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

- Phối hợp các doanh nghiệp về việc hợp tác công bố giá vật liệu xây 

dựng, thiết bị đến chân công trình xây dựng định kỳ tại Sở Xây dựng. 

-  Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01, tháng 02 năm 2023. 

- Cấp chứng chỉ hành nghề cho 18 cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt 

cộng xây dựng cho 10 tổ chức năm 2023. 

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

khẩu: 05 hồ sơ. 

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 

 - Ban hành Kế hoạch số 466/KH-SXD ngày 14/3/2023 về kiểm tra các dự 
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án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất. 

- Lập Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

ngành Xây dựng năm 2023. 

- Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu 

trong quá trình thi công xây dựng Quý I năm 2023. 

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

công trình, công trình xây dựng: Tiếp nhận báo cáo, kiểm tra hiện trường và 

thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đối với 

01 hồ sơ. 

6. Công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn 

thư, khiếu nại và phổ biến quy định pháp luật 

 - Báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích 

năm 2022. 

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP 

ngày29/03/2013 của Chính phủ. 

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán, đặc biệt kết luận thanh tra Chính phủ số 2326/KL-TTCP và Đoàn 

kiểm tra 477 - Ủy ban kiểm tra Trung ương, phối hợp với các đơn vị thống nhất 

biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật …. 

 - Công tác thanh tra: 02 hồ sơ. 

 - Công tác kiểm tra: 03 hồ sơ. 

 - Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 03 hồ sơ. 

 7. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

7.1 Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Nam Định 

- Hoạt động thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công: Lập dự toán nhiệm vụ dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023. 

- Dịch vụ tư vấn xây dựng: Triển khai theo đúng tiến độ dự án. 

7.2 Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 

- Công tác thẩm tra thiết kế + dự toán: Đã thực hiện được 06 hồ sơ. 

- Công tác tư vấn giám sát công trình: Số hợp đồng ký mới 02 hồ sơ. 

- Công tư vấn quản lý dự án: Số hợp đồng ký mới 04 hồ sơ. 

- Kết quả thực hiện dịch vụ sự nghiệp công: Trình cấp trên phê duyệt: 

+ Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023- 2025. 

+ Dự toán tổ chức thực hiện 03 nhiệm vụ dịch vụ SNC năm 2023.  

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

- Số phòng đến hiện tại đã cho thuê đạt tỷ lệ khoảng 85% đáp ứng tương 

đối đầy đủ nhu cầu về nhà ở của học sinh, sinh viên trên địa bàn Tỉnh.  
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- Công tác phòng chống cháy nổ, PCCC luôn được quan tâm và nghiêm 

túc thực hiện. 

8. Cải cách hành chính 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023 của UBND 

tỉnh. 

- Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông Quý I năm 2023. 

- Hoàn thành đánh giá kết quả CCHC qua phiếu điều tra xã hội học trên 

địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022. 

- Hoàn thành báo cáo công tác CCHC, kiểm soát TTHC Quý I năm 2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 

13/3/2022 về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà 

ở, quy hoạch kiến trúc, hoạt động xây dựng liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ 

sơ về yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận lại nơi 

cư trú. 

- Kết quả CCHC năm 2022 của Sở đạt 66,12 điểm (xếp thứ 7/18 Sở, ban 

ngành).  

- Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 19/3/2023, trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến Sở tiếp nhận 72 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết trước hạn là 40 hồ 

sơ, số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 32 hồ sơ. 

II. 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. 

- UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý trật tự xây 

dựng trên địa bàn theo quy định. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2023 

1. Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc  

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành 

và đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô 

thị, quy hoạch nông thôn theo Kết luận thanh tra số 2326/KL-TTCP ngày 

29/12/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ. 

- Tiếp tục khắc phục tồn tại theo kết luận của Đoàn kiểm tra 477 - Ủy ban 

kiểm tra Trung ương đã chỉ ra. 

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

kiến trúc thành phố Nam Định. 
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- 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 các Đồ án quy hoạch 

trọng tâm do Sở Xây dựng tổ chức lập. 

2. Công tác quản lý xây dựng 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án thuộc Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các dự án khu dân cư tập trung, khu đô 

thị, khu tái định cư. 

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định (thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết 

kế bản vẽ thi công - dự toán, Báo cáo KTKT) theo đúng thẩm quyền, quy định của 

Luật Xây dựng.  

- 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 XDCT. 

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

- Về 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, tỉnh Nam Định: Tiếp tục phối hợp cùng đơn vị tư vấn và Bộ Xây dựng để 

thẩm định báo cáo. 

- Tiếp tục tham mưu Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 

148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của 

Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Tiếp tục rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước đô thị (đối 

với Nhà máy nước sạch Nam Định). 

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

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác bàn giao 

quyền quản lý quỹ nhà ở cũ thuộc SHNN theo văn bản số 78/UBND-VP6 ngày 

28/02/2023 của UBND tỉnh. 

- Tiếp tục nghiên cứu tham mưu thực hiện về lĩnh vực nhà ở theo quy định. 

- Khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023 

- Tổ chức xét duyệt, cấp Chứng chỉ hoạt động xây dựng cho các tổ chức, 

chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các cá nhân có nhu cầu. 

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 

- Tiếp tục kiểm tra theo Kế hoạch số 466/KH-SXD ngày 14/3/2023 kiểm 

tra thực tế các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước có sử 

dụng đất theo Văn bản 961/UBND-VP3 ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Nam 
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Định về việc thực hiện khắc phục vi phạm, khuyết điểm theo kết luận của Đoàn 

kiểm tra 477 - Uỷ ban kiểm tra Trung ương. 

- Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng: 04 hồ sơ. 

- Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng: 05 hồ sơ. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Thành lập Đoàn Thanh tra theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 

của ngành Xây dựng tỉnh Nam Định. 

- Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện của Sở Xây dựng theo Kết luận số 

2326/KL-TTCP ngày 29/12/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ. 

7. Cải cách hành chính 

- Tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ số CCHC năm 2022, giải pháp 

nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023 của Sở Xây dựng.   

- 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. 

8. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND và các Văn bản chỉ đạo về thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19./. 

 

 

  Nơi nhận: 

- Văn phòng Tỉnh uỷ;  

- Văn phòng UBND tỉnh; (để b/c) 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; (Để p/h) 

- Ban Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT,VP (07b). 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Vũ Văn Hưng 
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