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Nam Định, ngày        tháng 10 năm 2021 
  

 

BÁO CÁO 

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 

và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 
 

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

nhiệm vụ công tác chuyên môn tháng 10/2021, phương hướng nhiệm vụ tháng 

11/2021. Sở Xây dựng báo cáo theo những nội dung sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 

1. Công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc 

* 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 - Khu vực phía Bắc đường Nam Định - Phủ Lý:  

Sở Xây dựng tổ chức thẩm định nhiệm vụ và dự toán. 

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

tuyến đường Nam Định - Phủ Lý - Khu vực phía Nam đường Nam Định - Phủ Lý: 

Nhiệm vụ và dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2210/QĐ-UBND ngày 13/10/2021. 

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

2040, tầm nhìn đến năm 2070: 

+ Đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến về hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện Hải Hậu – Giao Thuỷ. 

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát và đã có văn bản gửi UBND 

tỉnh xin lùi thời hạn thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021. 

+ Đã có văn bản gửi đơn vị tư vấn yêu cầu lập kế hoạch thực hiện chi tiết 

phù hợp với tình hình thực tế theo các nội dung đã liệt kê tại tiến độ kèm theo 

Hợp đồng đã ký kết, đảm bảo nội dung đạt chất lượng, hiệu quả. 

- Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, 

tầm nhìn đến năm 2070: 

+ Đơn vị tư vấn đang tiến hành khảo sát và lập đồ án quy hoạch. 

+ Đã có văn bản gửi đơn vị tư vấn yêu cầu lập kế hoạch thực hiện chi tiết 

phù hợp với tình hình thực tế theo các nội dung đã liệt kê tại tiến độ kèm theo 

Hợp đồng đã ký kết, đảm bảo nội dung đạt chất lượng, hiệu quả. 
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- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực chức năng Đô thị, công nghiệp, 

dịch vụ, Du lịch sinh thái cửa Đáy (thuộc khu chức năng phía Nam đô thị Rạng 

Đông, tỉnh Nam Định): 

+ Hoàn thành việc ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn lập quy hoạch. 

+ Đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và thành viên HĐTĐ đối với hồ 

sơ quy hoạch. 

- Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng: 06 hồ sơ. 

- Thẩm định Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu I, II - Phân khu 

trung tâm trên địa bàn thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2027/QĐ-UBND và quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 21/9/2021. 

- Ban hành hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xã tại 

Văn bản số 1672/SXD-QH ngày 20/10/2021. 

 - Thực hiện thẩm định nhiệm vụ và dự toán một số đồ án quy hoạch: Quy 

hoạch chi tiết khu vực OM9 tại Yên Bằng, Ý Yên; Điều chỉnh quy hoạch chung 

đô thị thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn 

Ninh Cường, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh; Điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng vùng huyện Xuân Trường; Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Gôi, huyện 

Vụ Bản; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cồn, thị trấn Yên Định, huyện Hải 

Hậu, Quy hoạch phân khu III, IV trên địa bàn thành phố Nam Định… 

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

- Phối kết hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các bước tiếp theo của gói thầu 

tư vấn: Xây dựng Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Đối với gói thầu tư vấn: Xây dựng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường 

BĐS trên địa bàn tỉnh, kết hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn sử dụng và bàn giao 

phần mềm quản lý cho các đơn vị. 

- Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 9/2021. 

- Khảo sát, xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Nam Định tháng 

7,8,9 và quý III/2021. 

  3. Công tác quản lý xây dựng 

- Tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 02 hồ sơ. 

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

-  Thẩm định Báo cáo KTKT, thiết kế BVTC-DT của báo cáo KTKT: 05 hồ sơ. 

Trong đó:  

    Giá trị dự toán lập:   388.463.083.000,0đ. 

   Giá trị dự toán thẩm định:     358.304.254.000,0đ. 

   Giá trị dự toán giảm:              30.158.829.000,0đ. 
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   Tương đương:   7,76% 

- Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS: 03 hồ sơ. 

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

 - Về Chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030: Đã hoàn thiện hồ sơ, đã trình UBND tỉnh phê duyệt ngày 

22/10/2021. 

- Về dự thảo Quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định: Đang lấy ý kiến các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố.  

 - Tham gia hội đồng quyết toán dự án hoàn thành: 01 công trình. 

 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 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 06 

hồ sơ; đang thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đối với 

07 hồ sơ. 

- Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng: 02 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 

 - Công tác thanh tra, kiểm tra: 01 hồ sơ. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại: Số lượt tiếp công dân 01 

lượt; tiếp nhận và xử lý đơn thư, phản ánh kiến nghị: 01 hồ sơ.  

7. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

7.1 Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Nam Định 

Hoạt động thực hiện dịch vụ sự nghiệp công: 

- Lập Chương trình phát phát triển đô thị thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2021-2030: Đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. 

- 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: Đã hoàn thành 

đúng kế hoạch. 

- Triển khai thực hiện đánh giá tình hình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh 

Nam Định: Đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. 

7.2 Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 

- Hoạt động thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công:  

+ Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công theo 

kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt. 
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+ Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu và hồ sơ thanh quyết toán chi phí thực hiện 

các dịch vụ sự nghiệp công. 

- Công tác thẩm tra thiết kế + dự toán: 11 hồ sơ. 

- Công tác tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ 

dự thầu: 04 hồ sơ. 

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

- Hiện nay, số lượng thuê phòng đạt tỷ lệ trên 90%. Công tác an ninh trật 

tự, phòng chống cháy nổ được đảm bảo. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID - 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

8. Cải cách hành chính 

Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 19/10/2021, trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến Sở tiếp nhận 33 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết trước hạn là 19 hồ 

sơ, số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 14 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. 

- Các huyện tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo 

quy định. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2021 

1. Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc  

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

trọng tâm do Sở Xây dựng chủ trì tổ chức lập quy hoạch: 

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

tuyến đường Nam Định - Phủ Lý - 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 - 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: 

+ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2070: 
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+ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực chức năng Đô thị, công 

nghiệp, dịch vụ, Du lịch sinh thái cửa Đáy (thuộc khu chức năng phía Nam đô thị 

Rạng Đông, tỉnh Nam Định): 

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

- Tiếp tục phối kết hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các bước tiếp theo của 

02 gói thầu tư vấn: Xây dựng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS trên địa 

bàn tỉnh và gói thầu xây dựng Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường về việc kiểm tra sắp 

xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ. 

3. Công tác quản lý xây dựng 

- 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.  

- Triển khai các thủ tục để lập bảng giá ca máy, thiết bị thi công và lập bộ 

đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. 

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

 - Hoàn thiện dự thảo Quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.  

 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 hoàn thành công trình xây dựng; tiếp nhận, 

kiểm tra khi có hồ sơ đề nghị của các chủ đầu tư. 

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

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

- 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. 

  6. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Thanh dự án đầu tư xây dựng công trình: 01 hồ sơ. 

- Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, duy trì tốt công tác 

tiếp dân và công tác phòng chống tham nhũng theo đúng quy định. 

  7. Cải cách hành chính 

 - Ban hành Kế hoạch CCHC Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025. 

 - Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC. 
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 - 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 Nam Định; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT,VP (07b). 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

Vũ Văn Hưng 
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