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Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 

 

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong điều kiện đại 

dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều 

ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống 

kinh tế - xã hội. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, sự phối 

hợp, tạo điều kiện của các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh, sự nỗ lực của cộng đồng 

doanh nghiệp và người dân, UBND thành phố đã quyết liệt, cùng các cấp, các 

ngành triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; đồng thời tập 

trung thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn 

duy trì ổn định và có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được 

kiểm soát. 

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 

Trên địa bàn thành phố, ngày 25/10/2021 ghi nhận ca nhiễm Coivd-19 đầu 

tiên tại đường Lê Tiến Phục, phường Lộc Hạ; tính đến ngày 07/12/2021 đã ghi 

nhận 383 ca nhiễm Covid-19; đã phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 tại các khu 

vực đông dân cư, tại chợ, trường học, khu, cụm công nghiệp và cơ quan nhà 

nước… (trong đó có147 bệnh nhân khỏi bệnh, các bệnh nhân khác đang điều trị 

tại Trung tâm Y tế  và các cơ sở thu dung của thành phố). Số F1 là 4.210 người 

được tổ chức cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo quy định. Số F2 là 13.044 

người được tổ chức cách ly tại nhà. Ban chỉ  đạo phòng chống dịch Covid-19 

thành phố đã ra quyết định thiết lập 117 vùng cách ly y tế gồm 2.070 hộ dân với 

5.914 nhân khẩu.  

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thành ủy, HĐND, UBND 

thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo các phòng, ban, 
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ngành, UBND các phường, xã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân 

dân triển khai thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh phù hợp với 

diễn biến của dịch bệnh ở từng thời điểm, với tinh thần “chống dịch như chống 

giặc”, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh. Tuyệt đối không 

hoang mang, lo lắng, song phải chủ động, bình tĩnh, bản lĩnh, linh hoạt, hiệu quả 

trong xử lý mọi tình huống của dịch bệnh. 

 Kịp thời chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và thành 

lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ở thành phố và các phường, 

xã; đồng thời thường xuyên duy trì chế độ họp hàng tuần, đột xuất và phân công 

ứng trực 24/24 giờ để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch; kịp thời tiếp nhận, xử lý ngay các thông tin khẩn cấp về 

dịch bệnh. 

Chỉ đạo và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 đối với các nhóm: 

địa bàn phường, xã; Doanh nghiệp và cơ sở Giáo dục; Thành lập  27 Tổ kiểm tra 

cơ động (02 tổ thuộc Công an thành phố và 25 tổ của phường, xã trên địa bàn 

thành phố), tổ chức tuần tra, chốt chặn, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp 

luật trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 nhất là các hành vi không đeo 

khẩu trang, tập trung đông người nơi công cộng; thành lập 581 Tổ Covid-19 cộng 

đồng tại các thôn, xóm, tổ dân phố để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch đến từng hộ gia đình. Thành lập và chuẩn bị sinh 

phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế đảm bảo cho khu cách ly tập trung thành phố(1). 

Ban hành, triển khai Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 31/10/2021 về triển khai 

mô hình Trạm y tế lưu động phòng, chống dịch Covid-19 và Tổ chăm sóc người 

nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố và Quyết định số 8094/QĐ-UBND ngày 

31/10/2021 thành lập 02 trạm y tế lưu động; Ký hợp đồng nguyên tắc với Doanh 

nghiệp cung cấp Ôxy khi cần thiết. Thành lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân F0 

không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Trung tâm điều dưỡng người có công. 

Ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 20/10/2021 về thực hiện Nghị quyết 

số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời 

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn 

thành phố. Theo đó, cùng với thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố đã điều 

chỉnh một số biện pháp trong công tác phòng, chống dịch theo quy định tạm thời. 

Triển khai đánh giá cấp độ dịch theo quy mô cấp xã và nhỏ hơn cấp xã báo cáo Sở 

Y tế theo quy định. 

3. Công tác truy vết, cách ly, xét nghiệm 

- Công tác truy vết: Thực hiện chiến lược “phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, 

cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa 

dịch bệnh lây lan trên diện rộng”, ngay khi tiếp nhận thông tin về các ca nghi ngờ 

mắc và các ca mắc Covid-19 trên địa bàn, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành 

Công an, Y tế phối hợp, thực hiện có hiệu quả; đánh giá đúng tình hình và chỉ đạo 

các cấp, các ngành thần tốc truy vết, cách ly kịp thời các trường hợp F1, F2 và xác 

                   
1 Tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam 

Định, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, khu vực điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố . 
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định rõ các vùng nguy cơ để khoanh vùng gọn nhất có thể theo từng khu phố, hộ 

gia đình, thôn, xóm... đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, vừa tránh tác 

động tiêu cực tới đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

- Tình hình cách ly (tính từ ngày 01/8/2021 đến 07/12/2021): Cách ly, điều trị 

tại các cơ sở khám chữa bệnh 148 lượt người;  Cách ly tại các cơ sở cách ly tập 

trung  2.341 người (số người đang thực hiện cách ly là 243); Cách ly tại nhà 8.955 

người (đang thực hiện cách ly là: 401người); Tự theo dõi sức khỏe: 10.738 người. 

- Tình hình xét nghiệm (tính từ ngày 01/8/2021 đến 07/12/2021): Test nhanh 

Covid-19: Đã thực hiện 280.633 mẫu. Xét nghiệm Realtime PCR: Đã thực hiện 

15.495 mẫu.  

4. Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

- Xây dựng kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn thành phố năm 2021-2022. 

Hoàn thành nhập dữ liệu tiêm chủng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên theo Nghị 

quyết số 21/NQ-CP  ngày 21/02/2021 của Chính Phủ. Tập huấn cho các lực lượng 

y tế, kể cả tư nhân để đảm bảo huy động tổng lực cho tiêm phòng. Thành lập 10 

điểm tiêm lưu động trên toàn địa bàn thành phố, hiện nay đang hoạt động 7 điểm 

tiêm, đảm bảo năng lực và các điều kiện để tiêm chủng ít nhất 8.000 mũi/ngày. 

- Thành phố đã hoàn thành tiêm chủng  mũi 1 vắc xin phòng Covi-19 cho 

người từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Đã trả mũi 2 cho 96.158 người dân, thành 

phố dự kiến cần thêm 53.000 liều để tiêm mũi 2 cho toàn bộ người dân đã tiêm 

mũi 1. Xây dựng Kế hoạch và đang triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên 

địa bàn. 

5. Triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 

Tích cực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính Phủ, 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg 

ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, 

không để xảy ra vi phạm, trục lợi chính sách; kịp thời giúp người dân bớt khó 

khăn, sớm ổn định cuộc sống… Kết quả đến ngày đến ngày 07/12/2021, trên địa 

bàn thành phố đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp từ tháng 7 đến tháng 12/2021 với kinh phí 10.395,7 triệu đồng cho 70.098 

người lao động tại 1.217 đơn vị; phê duyệt và giải ngân vốn vay trả lương ngừng 

việc cho 05 đơn vị với kinh phí 929,040 triệu đồng; phê duyệt hỗ trợ 95 lao động 

tự do với kinh phí 142,5 triệu đồng; 04 hộ kinh doanh với kinh phí 12 triệu đồng và 

11 hướng dẫn viên du lịch với kinh phí 40,810 triệu đồng. 

II. PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Sản xuất 

2.1. Sản xuất công nghiệp 

- Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý (SS 2010) ước đạt 18.186 tỷ 
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đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ - Vượt Kế hoạch đề ra (Nghị quyết HĐND tăng 

15%). 

- Cấp giấy Chứng nhận “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 

2021” cho 7 sản phẩm của 02 doanh nghiệp. 

- Cụm công nghiệp An Xá có 73 doanh nghiệp được cấp phép đầu tư. Tổng 

mức đầu tư của các doanh nghiệp đạt 1.300 tỷ đồng. Doanh thu năm ước đạt  2.650  

tỷ  đồng. Tổng nộp ngân sách nhà nước ước đạt 18 tỷ đồng. Số lao động làm việc 

trong các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp khoảng 4.000 người với lương bình 

quân khoảng 5,5 triệu đồng/tháng. 

2.2. Sản xuất nông nghiệp 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá SS 2010) ước đạt 226,8 tỷ đồng, tăng 

2,7% so với cùng kỳ - Vượt Kế hoạch đề ra (Nghị quyết HĐND tăng 0,2%). 

- Vụ Xuân: diện tích gieo cấy là 626 ha, năng suất đạt 54,48 tạ/ha, sản lượng 

đạt 3.417 tấn; diện tích ruộng bỏ hoang là 213,9 ha. Vụ Mùa: diện tích gieo cấy là 

548 ha, năng suất đạt 34,14 ha, sản lượng đạt 1.871 tấn; diện tích ruộng bỏ hoang 

là 227,73ha (2). 

- Chỉ đạo tăng cường quản lý chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi; Triển khai đợt 

tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; Tăng 

cường phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi; Phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn 

thành phố; Phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò; Tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác và Ban nông nghiệp cấp xã. 

* Công tác xây dựng NTM: 

Các đơn vị đã thẩm định đạt hồ sơ tự đánh giá các tiêu chí NTM nâng cao để 

công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 (riêng tiêu chí về giáo dục sẽ 

tiếp tục thẩm định vào thời điểm phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch Covid-

19). Đăng ký xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Nam Phong, Nam 

Vân) và xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 (Nam Phong). 

- Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cho 04 sản phẩm và trình Hội 

đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh tiếp tục đánh giá, phân hạng 

sản phẩm cấp tỉnh. 

* Công tác phòng, chống thiên tai: Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên 

tai theo quy định. Kịp thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND các 

phường xã triển khai các biện pháp ứng phó với các cơn bão. 

3. Tài chính - Thương mại 

3.1. Thu chi ngân sách 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.688.977 triệu đồng. ngân 

sách thành phố được điều hành 1.081.616 triệu đồng; ngân sách xã phường được 

điều hành 160.727 triệu đồng. 

                   
2 Diện tích lúa lai chiếm 4%, lúa thuần 96%. 
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 - Thu từ kinh tế trên địa bàn ước đạt 2.744.507 triệu đồng; ngân sách thành 

phố được điều hành 709.979 triệu đồng; ngân sách xã phường được điều hành 

37.621 triệu đồng đạt 115% dự toán tỉnh và thành phố giao (thành phố thu 131%) 

và bằng 112% so với cùng kỳ (phần thành phố thu so với cùng kỳ đạt 113%)(3). 

Như vậy, thu ngân sách thành phố năm 2021 đạt 102% dự toán tỉnh giao. 

- Chi ngân sách: Ước chi: 947.862 triệu đồng, ngân sách thành phố: 804.235 

triệu đồng; ngân sách xã phường: 143.627  triệu đồng, đạt 132% dự toán thành phố 

và bằng 87% so với cùng kỳ. 

3.2. Thương mại 

- Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1.199 triệu USD, tăng 4,8% so với năm 2020. 

- Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước năm 2021 đạt 17.329 tỷ đồng, 

tăng 13,45% so với năm 2020. 

- Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách là 109.374,83 triệu 

đồng với 3.192 khách hàng có dư nợ. Tổng nợ quá hạn đến ngày 28/11/2021 là 

863,92 triệu đồng, chiếm 0,79% dư nợ. 

- Công tác đấu giá QSD đất: Tổ chức thực hiện 02 phiên đấu giá với tổng số 

tiền thắng giá là 344, tỷ đồng(4), vượt kế hoạch 67% (kế hoạch giao 205 tỷ đồng).  

4. Xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng 

4.1. Xây dựng cơ bản 

- Hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình gồm: (1)Xây dựng cống thoát 

nước đường Kênh (đoạn từ đường Đông A đến cống Quán Tây; (2)Xây dựng cống 

thoát nước Mạ điện đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến đường Song Hào; (3)Cải tạo 

nâng cấp đường Kênh (đoạn từ đường Điện Biên đến đường Đông A); (4)Cải tạo 

xây dựng nhà học, khu hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ trường tiểu học 

Nguyễn Trãi. 

- Cơ bản hoàn thành dự án: Xây dựng đường Lưu Hữu Phước kéo dài và khu 

TĐC Liên Hà 1 (đạt 90% giá trị hợp đồng); Xây dựng tuyến cống thoát nước nối từ 

cống đường Trần Hưng Đạo đến cống đường Thượng Lỗi, đạt 50% giá trị hợp 

đồng. Tiếp tục thi công các công trình(5) và khởi công mới 4 công trình(6); tạm 

dừng thi công 2 công trình do chưa có mặt bằng thi công...(7). 

                   

3 Loại trừ thu tiền sử dụng đất đạt 108% dự toán tỉnh (thành phố thu 102%), 108% dự toán thành phố (thành phố thu 

101%) và bằng 106% so cùng kỳ (thành phố thu 99%). Phần Cục thuế thu điều tiết cho ngân sách thành phố đạt 

144% dự toán thành phố. 
4 Tăng so với giá khởi điểm 109,4 tỷ đồng. 
5 Xây dựng khu đô thị mới phía Nam Sông Đào giai đoạn 1 (đạt 70% giá trị hợp đồng); Cải tạo, nâng cấp đường vào 

Chi cục thuế thành phố Nam Định - Mỹ Lộc, đạt 50% giá trị hợp đồng. 
6 Từ tháng 9/2021 khởi công mới các công trình: Xây dựng khu đô thị mới phía Nam Sông Đào, giai đoạn 2 (ước đạt 

15% giá trị hợp đồng); Xây dựng đường gom QL10 (đoạn từ đường trục Lộc Vượng đến đường Phù Nghĩa) (ước đạt 

10% giá trị hợp đồng); Xây dựng khu TĐC Lộc Vượng (ước đạt 10% giá trị hợp đồng); Cải tạo nâng cấp cảnh quan 

khu vực hồ Vị Hoàng; Cải tạo nâng cấp hè đường Nguyễn Du. 
7 Xây dựng đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định (đạt 97% giá trị hợp đồng); Xây dựng kè hồ Hàng 

Nan và đường dạo ven hồ (đạt 65% giá trị hợp đồng). 
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- Triển khai thủ tục đầu tư các dự án: Xây dựng cải tạo kín hóa tuyến thoát 

nước kênh Gia (đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Huy Liệu phường 

Mỹ Xá); Cải tạo trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân; Xây dựng cải tạo Trường 

tiểu học Phạm Hồng Thái... Lập hồ sơ đấu giá khu đất ở thương mại tại khu TĐC 

Phúc Tân. 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương đầu tư; tập trung triển khai thủ 

tục để đầu tư 04 dự án: Xây dựng, cải tạo quảng trường Hòa Bình; Xây dựng khu 

dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ xã Nam Phong và xã Nam Vân; Xây dựng 

khu dân cư tập trung Vạn Diệp xã Nam Phong; Xây dựng khu dân cư tập trung 

Lương Xá phường Lộc Hòa. 

4.2. Giải phóng mặt bằng (GPMB) 

Tập trung quyết liệt công tác GPMB, khởi động lại một số dự án tồn tại, kéo 

dài: đường Trần Bích San, ngữ tư Bốt Đỏ (đường Hưng Yên), đường vào cổng 

trường THCS Trần Đăng Ninh (hộ ông Bình dự án Khu TĐC Đông Đông Mạc)... 

Tiếp tục thực hiện GPMB các dự án đang triển khai như: Xây dựng tuyến đường 

trung tâm phía Nam thành phố, khu TĐC Đông Đông Mạc, khu ĐTM Tây Đông 

Mạc...(8). 

5. Quản lý đô thị, đất đai, môi trường 

5.1. Quản lý đô thị 

- Tập trung triển khai lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi 

tiết trên địa bàn thành phố theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định 

đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020. Hoàn thành Đồ án Quy hoạch phân 

khu I (Phân khu trung tâm). Hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 

phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định(9); Trình xin chủ trương điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch phân khu phường Lộc Hòa; Rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành pháp 

luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. 

- Tập trung công tác vệ sinh môi trường, trang trí, chỉnh trang đô thị trong các 

dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là 

cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-

10/102021)(10). 

- Ban hành quy chế phối hợp và hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về trật 

                   
8 Xây dựng tuyến đường trung tâm phía Nam thành phố (tỉnh lộ 490C đến đường đi cầu Tân Phong) (4 hộ); Khu 

ĐTM phía Nam Sông Đào (gồm 11 hộ chưa chấp hành phương án, 14 hộ có công trình xây dựng trái phép trên đất 

nông nghiệp – Giai đoạn 1 và 8 hộ có công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp xã Nam Vân – Giai đoạn 

2); Đường Lưu Hữu Phước và khu TĐC Liên Hà 1 (3 hộ đất ở); khu TĐC Đông Đông Mạc và khu ĐTM Tây Đông 

Mạc (hộ ông Bình dự án và 4 hộ tổ 10; đường Trần Bích San đoạn giao với đường Nguyễn Văn Trỗi (7 hộ); kè hồ 

Hàng Nan và đường dạo quanh hồ (43 hộ); khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần tại tỉnh 

Nam Định; khu đô thị mới Thống Nhất Giai đoạn 3 (5 hộ còn lại). 
9 UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 07/01/2021. 
10 Kỷ niệm 10 năm thành phố Nam Định được công nhận là Đô thị loại I (28/11/2011-28/11/2021) gắn với kỷ niệm 

100 năm thành phố Nam Định (17/10/1921-17/10/2021). 
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tự xây dựng trên địa bàn thành phố Nam Định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trật tự xây dựng trên địa bàn(11). Giải quyết cấp Giấy chứng nhận số nhà  

2604 hồ sơ(12); cấp phép xây dựng (1.500 hồ sơ), đào và hoàn trả hè, đường (08 

hồ sơ); Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa 

hè, lòng đường đô thị trên địa bàn thành phố. Thẩm định, kiểm tra nghiệm thu và 

nhận bàn giao công trình đưa vào sử dụng 62 dự án, công trình. 

- Tổ chức bán nhà ở cũ thuộc SHNN. Hoàn thành cải tạo sửa chữa nhà nguy 

hiểm thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021, nhất là theo dõi, xử 

lý tình trạng nguy hiểm tại khu nhà 181 và 207, đường Hoàng Văn Thu, phường 

Nguyễn Du. Rà soát, hoàn thành lập kế hoạch sửa chữa, cải tạo nhà ở cũ thuộc 

SHNN năm 2022. 

5.2. Quản lý đất đai và môi trường 

- Giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất cho người dân theo quy định(13). Tiến hành kiểm tra công tác cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các phường xã. Hoàn thành công tác 

thống kê đất đai năm 2020. Giải quyết tồn tại cấp GCN QSDĐ trên địa bàn. 

- Công khai và tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030(14) và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành 

phố Nam Định; bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021  đã được UBND tỉnh 

phê duyệt. Trình Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022. 

- Tiếp tục lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành 

phố Nam Định(15) theo Kết luận số 43- KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của 

BCH Đảng bộ tỉnh ngày 17/7/2012, Văn bản số 669/UBND-VP3 ngày 17/9/2021 

của UBND tỉnh. 

- Ban hành quy chế phối hợp và hướng dẫn về xử lý vi phạm đất đai trên địa 

bàn thành phố Nam Định. Yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung để tăng 

cường công tác quản lý đất đai nhất là trong giai đoạn tập trung phòng, chống dịch 

                   
11 Công Ty TNHH Quỳnh Giao thi công khi chưa có GPXD tại phường Lộc Hòa; Xây dựng trái phép trên đất ruộng  

tại xã Nam Phong; Xử phạt vi phạm hành chính Công ty Nam Hải Minh, phường Thi; 02 trường hợp P. Nguyễn Du, 

Ngô Quyền (tự ý sửa chữa, cải tạo nhà ở cũ thuộc SHNN); Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 

vi phạm của Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam. 
12 cấp mới 2135 hồ sơ và điều chỉnh, cấp lại 469 hồ sơ. Ước đến hết năm 2021 sẽ cấp cho các hộ dân tổng cộng 

khoảng 3000 GCN số nhà 
13 Trong đó: 159 trường hợp diện cấp GCN QSDĐ lần đầu, 93 trường hợp thắng giá quyền sử dụng đất, 63 trường 

hợp diện nhà sở hữu nhà nước, 01 trường hợp diện thu hồi đất thực hiện dự án Văn hóa đền Trần, 15 trường hợp 

diện di chuyển giải phóng mặt bằng; công nhận bổ sung diện tích tăng thêm cho 54 trường hợp; phê duyệt phương 

án xử lý đối với các hộ sử dụng đất không hợp pháp và thu NVTC khi được công nhận QSDĐ cho 04 trường hợp; 

phê duyệt phương án điều chỉnh NVTC cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 11 

trường hợp; hủy kết quả phê duyệt phương án NVTC khi cấp GCN QSDĐ đối với 07 hộ tại xã Nam Vân; 58 hồ sơ 

chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 13.978 m2; hủy Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 03 

trường hợp. 
14 Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 02/7/2021. 
15 Công văn số 1583/UBND-ĐT ngày 12/11/2021 của UBND thành phố. 
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Covid-19(16). 

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về môi trường. Tổ chức tập 

huấn về công tác bảo vệ môi trường theo quy định(17). 

6. Văn hóa - Xã hội 

6.1. Giáo dục đào tạo 

- Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ đơn vị dẫn đầu khối các 

phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố. Đạt giải nhất toàn đoàn các hội thi, 

giao lưu, các kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh. Tích cực thực hiện xây dựng, nâng cấp 

các trường đạt chuẩn(18). 

- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 phù hợp với tình 

hình thực tế và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Công tác quản lý thu chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh theo quy định. 

6.2. Y tế, Dân số 

- Chủ động giám sát, phòng chống các loại dịch bệnh; thực hiện tốt công tác 

khám chữa bệnh và thường trực cấp cứu, không có tử vong do dịch, không có tai 

biến trong điều trị. Chỉ đạo ngành y tế thành phố duy trì, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, 

cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị y tế… phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện trong lĩnh vực y tế(19). 

- Triển khai các nhiệm vụ, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm tra 

hành nghề y dược tư nhân(20); tổ chức khám sức khỏe tuyển nghĩa vụ quân sự, 

công an nhân dân; khám sức khỏe tuyển sinh quân sự đăng ký dự thi vào các học 

viện, trường đại học, trường sĩ quan và cao đẳng quân sự cho 102 trường hợp. 

- Số trẻ em sinh ra trong  năm 2021: 3.033 cháu giảm 80 cháu so với cùng kỳ 

năm 2020 (tỉ suất sinh: 11,99% - so cùng kỳ giảm 0,10%). Tỉ số giới tính nam/nữ 

là 114.5/100 cháu. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trong năm: 376 cháu giảm 19 cháu so 

với cùng kỳ, đạt tỉ lệ 12,39%  (giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020) 

                   
16 Chỉ đạo xử lý vi phạm tại khu vực hồ Cảng trên địa bàn phường UBND phường Trần Quang Khải; xử lý vi phạm 

xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại một số phường xã; xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp tự ý 

chuyển mục đích sử dụng đất. 
17 Xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố, 

kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới, ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế 

giới, Chiến dịch Giờ Trái đất, tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển đảo và ngày Đại dương thế giới... 
18 Tính đến tháng 11/2021: cấp học mầm non có 11/28 trường đạt chuẩn Quốc gia; cấp Tiểu học có16/23 trường đạt 

chuẩn Quốc Gia; cấp THCS có 15/18 trường đạt chuẩn Quốc Gia.                                                                                                                                                                                                                                      
19 Chuyển đổi phương thức hoạt động của Trung tâm y tế thành phố thành Bệnh viện thu dung và điều trị bệnh nhân 

Covid-19 mức độ nhẹ và vừa; Ký hợp đồng nguyên tắc với Doanh nghiệp cung ứng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị 

bệnh nhân Covid-19. 
20 Kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, sản xuất, chế biến thực phẩm, bếp ăn bán trú các 

trường học trên địa bàn thành phố tổng số 34 cơ sở. Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh 

ATTP cho 13 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế kiểm tra việc chấp 

hành các quy định chuyên môn và công tác phòng chống dịch Covid-19  đối với 17 cơ sở khám chữa bệnh, các nhà 

thuốc trên địa bàn thành phố, trong đó xử phạt 02 cơ sở khám chữa bệnh với số tiền phạt là 12.000.000 đồng, đình 

chỉ hoạt động 01 cơ sở không có giấy phép hoạt động 
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6.3. Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn, như: Chào 

mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ... đảm bảo an toàn trong phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và tham 

gia các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(21). 

- Tăng cường chỉ đạo hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn đảm 

bảo phù hợp với từng giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Hướng dẫn việc tổ 

chức tang lễ, đám cưới trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

- Tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và trao 

bằng chứng nhận 109 đơn vị đạt tiêu chuẩn Nếp sống văn hóa năm 2020.  

- Ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện than thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn thành phố Nam Định giai đoạn 2021-

2030; Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức 

khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật thành phố Nam Định giai 

đoạn 2021-2025. 

- Duy trì công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể 

thao, thông tin, truyền thông, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo quy định. 

6.4. Lao động Thương binh và Xã hội 

Thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công, tổ chức thăm tặng quà gia 

đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, 

ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và Quốc khánh 2/9; đảm bảo chế độ an sinh xã hội 

cho các đối tượng trên địa bàn thành phố(22); thực hiện tốt công tác giảm nghèo, 

bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em(23); Thực hiện 

                   
21 Tập trung tuyên truyền về lợi ích, hướng dẫn nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử; truyền 

thông quảng bá chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19; tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ đối với các đối 

tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, Quyết 

định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh để ngwoif dân được biết, tham gia giám sát và thụ 

hưởng chính sách. 
22 Hướng dẫn các phường, xã thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 

27/7/2021). Tổ chức duyệt quà cho 6.338 NCC. Tổ chức thăm, tặng quà đối với người có công, gia đình chính sách 

tiêu biểu nhân dịp 27/7 và Quốc khánh 02/9. Xác nhận cho 100 lượt NCC, báo giảm 52 trưởng hợp. Giới thiệu các 

diện đối tượng NCC di chuyển đi huyện, tỉnh ngoài: 11 trường hợp, thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hồ sơ liệt sỹ, di 

chuyển mộ liệt sỹ: 12 trường hợp. Thẩm định, duyệt hồ sơ người HĐKC bị nhiễm CĐHH 13 trường hợp,  hỗ trợ 

dụng cụ chỉnh hình 215 trường hợp, hồ sơ hỗ trợ học sinh, sinh viên con của NCC: 02 trường hợp. Duyệt trợ cấp 1 

lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng huân huy chương, Bằng khen: 32 trường hợp; 

mua BHYT cho NCC và thân nhân NCC: 124 trường hợp. Thẩm định và duyệt mai táng phí các diện đối tượng 

NCC: 238 hồ sơ. Lập danh sách điều dưỡng tại Sầm Sơn: 87 trường hợp, điều dưỡng tại gia đình: 1895 trường hợp. 
23 Duyệt, cấp phát trợ cấp đột xuất nhân dịp tết đối tượng BTXH, hộ có nguy cơ thiếu đói, hội viên Hội người mù 

thành phố. Duyệt trợ cấp xã hội cho 138 người trên 80 tuổi, 103 người khuyết tật, 04 trẻ mồ côi, 18 người cao tuổi 

cô đơn thuộc hộ nghèo, 4 người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với 22 gia đình 

trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng, điều chỉnh trợ cấp đối với 64 người khuyết tật trên 16 tuổi và trên 

60 tuổi, điều chỉnh trợ cấp đối với 01 trẻ em bị bỏ rơi trên 04 tuổi. Hỗ trợ kinh phí mai táng cho 198 đối tượng 

BTXH và người trên 80 tuổi hưởng trợ cấp tuất viên chức. Rà soát, lập danh sách 41 trẻ em nhận học bổng và xe 

đạp, 05 trẻ em bị khuyết tật đặc biệt nặng được nhận xe lăn, 100 trẻ em nhận quà đồ dùng học tập nhân dịp năm học 

mới nhận quà từ quỹ BTTE tỉnh. 
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điều chỉnh trợ cấp xã hội cho trên 3.000 đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình chăm 

sóc người khuyết tật đặc biệt nặng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

6.5. Khoa học công nghệ 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2021. Triển khai 

đăng ký sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2021. Phát động phong trào viết sáng 

kiến; đặc biệt là sáng kiến cải cách hành chính năm 2021. Đã tiếp nhận 144 sáng 

kiến từ các phòng ban, phường xã, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa 

bàn thành phố. Công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 165 sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật cấp thành phố năm 2021. 

6.6. Quản lý nhà nước các Hội xã hội - nghề nghiệp:  Duy trì nề nếp hoạt 

động của các tổ chức Hội theo đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, thu hút thêm hội viên tham gia. 

Các Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trực tiếp tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng dân cư, vận động hội viên và người 

dân đóng góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Quốc phòng, An ninh, Nội chính 

7.1. Quân sự, Quốc phòng địa phương 

- Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, 

gọi 176 công dân nhập ngũ, bảo đảm an toàn, đúng luật(24).Làm tốt công tác chuẩn 

bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Nam Định; 

diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn. Quản lý, duy 

trì tốt hoạt động của các khu cách ly y tế tập trung; phối hợp với các đơn vị liên 

quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp tổ 

chức diễn tập phòng, chống Covid-19 đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt được mục 

đích, yêu cầu đề ra. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Quốc phòng, Luật nghĩa vụ 

quân sự, Luật Dân quân Tự vệ, Luật về lực lượng Dự bị động viên. Thực hiện tốt 

công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội(25). 

7.2. An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội 

- Đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện lớn diễn ra trên 

địa bàn. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự 

                                                         

 
24 Đón nhận 146 chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, đăng ký vào ngạch dự bị động viên, phối hợp 

với các nhà trường trên địa bàn thành phố hướng nghiệp cho quân nhân sau xuất ngũ. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ 

quân sự, phương tiện kỹ thuật lần đầu, đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị, phúc tra xây dựng lực lượng dự bị 

động viên, Dân quân, Tự vệ và nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Xây dựng và triển khai kế hoạch 

tuyển sinh quân sự năm 2021, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ cho 75 thí sinh dự thi, 17 thí sinh đỗ vào các trường trong 

Quân đội. 
25 Chi trả phụ cấp trách nhiệm và sinh hoạt quý IV/2020, Quý I, II/2021 cho 656 đ/c Quân nhân dự bị giữ các 

chức vụ chỉ huy các đơn vị Dự bị động viên và Quân nhân dự bị đã sắp xếp vào các đơn vị Dự bị động viên, gắn 

với sinh hoạt chính trị, thông báo thời sự, phản ánh tình hình đơn vị.  
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an toàn xã hội(26). Triển khai tốt kế hoạch cấp căn cước công dân có gắn chíp điện 

tử trên địa bàn thành phố. Hoàn thành việc kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến 

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ động, thần tốc truy vết các đối tượng 

liên quan ca nghiễm Covid-19; phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì, điều hành 

hoạt động các chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh và thành phố. 

- Năm 2021 đã xảy ra 19 vụ tai nạn, va chạm giao thông (giảm 01 vụ = 5%), 

trong đó: 07 vụ đường bộ, 12 vụ va chạm giao thông đường bộ; làm 08 người chết 

(tăng 02 người chết = 33,3%), 15 người bị thương (giảm 05 người = 25% so) với 

năm 2020; Xảy ra 49 vụ 49 người chết do bệnh lý, tự tử, tai nạn lao động... và 05 

vụ cháy, không có thiệt hại về người (vụ cháy tại công ty Santerlon, địa chỉ: KCN 

Hòa Xá - Mỹ Xá; tiếp tục xác minh thiệt hại tài sản). 

7.3. Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống 

tham nhũng. 

- Triển khai 19 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội (04 cuộc đột xuất, 15 cuộc theo 

kế hoạch), đã hoàn thành 19 cuộc(27). Công tác tiếp công dân được duy trì theo quy 

                   
26 xảy ra 132 vụ phạm pháp hình sự, giảm 11 vụ so với năm 2020; đã điều tra làm rõ 117/132 vụ, đạt 88,6 %. Khởi 

tố 4 vụ, 5 đối tượng hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; 2 vụ truy tố tội phạm sử dụng CNC; đấu tranh triệt xoá 

10 ổ nhóm hình sự; bắt, vận động 12 đối tượng có lệnh truy nã năm trước chuyển sang và 27 đối tượng có lệnh truy 

nã mới năm 2021. Lập hồ sơ xử lý hành chính 235 vụ, 336 đối tượng hình sự; Bắt, lập hồ sơ đề nghị truy tố 6 vụ, 21 

đối tượng đánh bạc theo khoản 1; 5 vụ, 11 đối tượng đánh bạc theo các khoản khác. Lập hồ sơ xử lý hành chính 112 

vụ, 254 đối tượng đánh bạc; Bắt 4 vụ, 14 đối tượng môi giới, mua bán dâm; đã lập hồ sơ đề nghị truy tố 4 đối tượng, 

xử lý hành chính 10 đối tượng; Lập hồ sơ, thi hành quyết định của TAND thành phố đưa 7 đối tượng đi CSGD theo Nghị 

định 02/CP. Lập hồ sơ đưa 23 đối tượng hình sự quản lý, giáo dục tại xã, phường theo Nghị định 111/CP  và 118 thanh, thiếu 

niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật quản lý, giáo dục theo Đề án 979 của UBND thành phố. 

- Chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp tuyến 

Nghệ An - Nam Định; bắt 2 vụ 3 đối tượng, thu 1 kg MTTH (đá) và 4,38 gam MTTH (43 viên); Lập hồ sơ đề nghị 

truy tố 4 vụ, 10 đối tượng chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma túy và 203 vụ, 216 đối tượng tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép ma túy. Lập hồ sơ xử lý hành chính 254 vụ, 258 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 

Lập hồ, thi hành quyết định của TAND thành phố đưa 14 đối tượng vào CSCN bắt buộc theo Nghị định 221/CP; 

165 đối tượng nghiện quản lý giáo dục tại xã, phường theo Nghị định 111/CP và 86 người nghiện cai nghiện tại gia 

đình, cộng đồng theo Nghị định 94/CP. 

- Bắt, lập hồ sơ đề nghị truy tố 4 vụ, 5 đối tượng vận chuyển hàng cấm (pháo nổ), thu 56,61kg pháo nổ và 9 vụ, 10 

đối tượng kinh tế. Lập hồ sơ xử lý hành chính 62 vụ, 62 đối tượng kinh doanh hàng nhập lậu; 20 vụ, 20 đối tượng 

tàng trữ, đốt pháo trái phép và 98 vụ, 98 trường hợp vi phạm quy định về BVMTr, vệ sinh ATTP. 

- Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn thành phố; đã phát hiện, 

xử lý 118 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về ANTT và 52 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về PCCC. Qua 

công tác quản lý nhân, hộ khẩu đã phát hiện, xử lý 429 trường hợp vi phạm Luật cư trú; Tăng cường công tác tuần 

tra bảo đảm TTATGT gắn với phòng ngừa tội phạm; chủ động phân luồng giao thông hạn chế tai nạn, va chạm, ùn 

tắc giao thông. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện 17.981 trường hợp vi phạm, phạt 4,868 tỷ đồng. 
27 * Các cuộc thanh, kiểm tra đột xuất: Kiểm tra, rà soát trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND Phường Năng Tĩnh, 

Phòng Quản lý đô thị Thành phố và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, 

xây dựng trên địa bàn Phường Năng Tĩnh theo kiến nghị tại Kết luận số 1118/KL-SXD ngày 27/8/2020 của Sở xây dựng 

tỉnh Nam Định; Kiểm tra rà soát việc thực hiện sau Kết luận thanh tra của Chánh thanh tra thành phố và Chủ tịch 

UBND Thành phố trong các năm 2019; 2020 theo Nghị định số 33/2015/NĐ/CP ngày 27/3/2015 của Chính Phủ; 

Kiểm tra, rà soát, đôn đốc thực hiện Kết luận số 38/KL-TTr ngày 15/6/2021 của Thanh tra tỉnh về việc kiểm tra tính 

chính xác, hợp pháp đối với các Kết luận thanh tra do Chủ tịch UBND thành phố, Chánh thanh tra thành phố Nam 

Định ban hành và thực hiện Kết luận thanh kiểm tra, kiểm toán thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND thành phố 

Nam Định; Thanh tra việc cấp quyền sử dụng đất cho ông Phạm Quang Thiết, vợ là Trần Thị Tươi - trú tại số 362, 

đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C177188 mang tên ông Phạm 

Quang Thiết và số B351414 mang tên bà Trần Thị Tươi. 

* Các cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch: Công trình trường Mầm non Sao Vàng và Công trình Trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBND phường Trần Quang Khải, kiến nghị, thu hồi hơn 44 triệu đồng; Thanh tra về công tác phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với 3 đơn vị UBND phường Trần Tế Xương, Vị Hoàng và Bà Triệu; Thanh tra 
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định, đã thực hiện 1.121 phiên tiếp công dân(28) với 240 lượt người, giảm 3,6% so 

với năm 2020; Tiếp nhận 325 đơn, giảm 43% so với năm 2020(29). 

* Công tác phòng chống tham nhũng: 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/10/2019 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

- Tổ chức hội nghị tập huấn cho toàn thể cán bộ công chức các phòng ban, 

đơn vị, phường xã, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố về việc hướng dẫn kê 

khai tài sản thu nhập lần đầu Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 

Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập. Phối hợp với phòng Tư pháp và các đơn 

vị liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng 

chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức. 

7.4. Công tác Tư pháp 

- Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả công tác PBGDPL năm 2020 và triển khai 

Kế hoạch PBGDPL năm 2021; Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Hội 

đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố năm 2021; Đánh giá Chuẩn tiếp cận 

pháp luật 2020 và tham mưu thành phố ban hành quyết định công nhận chuẩn tiếp 

cận năm 2020 cho 21 đơn vị xã, phường. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác 

quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng 

nhân nhân; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật 

tổ chức chính quyền địa phương cho gần 300 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật thành phố. 

7.5. Công tác Nội vụ 

- Tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm theo quy 

định của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 30/8/2021. Quyết định sửa đổi, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ, quy định số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn thuộc 

                                                         
việc quản lý, việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý thu, sử dụng các khoản đóng góp của học sinh, cha 

mẹ học sinh và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh tại 2 trường Mầm non, 3 trường Tiểu học và 3 trường 

THCS trên địa bàn thành phố; Thanh tra việc quản lý thu chi tài chính tại 02 đơn vị UBND phường Quang Trung và 

UBND phường Trần Hưng Đạo; Thanh tra trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng 02 đơn vị 

phòng Tài nguyên & Môi trường và UBND phường Phan Đình Phùng; Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng 

chống tham nhũng đối với 02 đơn vị UBND phường Ngô Quyền và UBND xã Lộc An; Do tình hình dịch Covid-1 

diễn biến phức tạp, đã quyết định điều chỉnh giảm 01 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về đất đai đối với 2 

đơn vị xã Nam Vân và phường Lộc Vượng. 
28 Thành phố tổ chức 21 phiên tiếp 77 lượt (07 lượt trùng), 04 đoàn đông người; phường xã, các phòng ban tiếp 1100 

phiên, 63 lượt người, tiếp 08 đoàn đông người. 
29  Thành phố tiếp nhận 224 đơn (58 đơn trùng lắp); 166 đơn phát sinh (114 đơn thuộc thẩm quyền có 113 đơn kiến 

nghị, đề nghị, 01 đơn khiếu nại, 52 đơn không thuộc thẩm quyền); đã chỉ đạo, giao các cơ quan chuyên môn giải 

quyết 114/114 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 100%). Đơn do phường xã tiếp nhận là 101 đơn (97 đề nghị, 02 tố cáo) 02 

đơn không thuộc thẩm quyền; đã và đang giải quyết 99/99 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 100%) 
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UBND thành phố(30). Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức lại Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành phố. 

- Trình UBND tỉnh tuyển dụng công chức thành phố năm 2021; Tổ chức 

tuyển dụng mới và tuyển dụng lại công chức xã phường, viên chức là giáo viên và 

viên chức trong các đơn vị sự nghiệp VHTT, sự nghiệp khác thuộc thành phố. 

- Triển khai và hoàn thành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 27/8/2021 của 

UBND thành phố về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn thành 

phố giai đoạn 2021-2022. 

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức 

giữ chức danh Kế toán đủ điều kiện tại các trường học và các phường, xã trên địa 

bàn thành phố(31). 

8. Cải cách hành chính 

- Thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông 

văn bản quốc gia. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến 

ở mức độ 4 và kết nối liên thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia(32). Các lĩnh 

vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố duy trì hoạt động, đã  tiếp 

nhận 29.230 hồ sơ, giải quyết xong 29.104 hồ sơ, đạt 99,5%(33), không có hồ sơ 

quá hạn. Triển khai việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho 

công dân nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. 

- Triển khai thực hiện đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông giai 

đoàn 2021-2025. Ban hành Quyết định về Chương trình tổng thể Cải cách thủ tục 

hành giai đoạn 2021-2025; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi 

số và đảm bảo an toàn thông tin năm 2022 tại UBND thành phố. 

- Hoàn thành việc chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo theo quy định trên 

hệ thống báo cáo của tỉnh, kết nối với Hệ thống báo cáo của Chính phủ Triển khai 

việc trả kết quả giải quyết TTHC bằng bản điện tử. Báo cáo UBND tỉnh về việc 

phân cấp trong giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 23,76% theo quy định. 

9. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tổ 

                   
30 theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. 
31 Trường học: 26 kế toán gồm: 15/23 trường Tiểu học, 11/18 Trường Trung học cơ sở; Phường, xã: 24/25 đơn vị. 
32 Tính đến ngày 8/11/2021, đã tiếp nhận 5.095 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND thành phố, trong đó có 5.011 hồ sơ tiếp nhận mới, 84 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang. Trong 5.011 

hồ sơ tiếp nhận mới có Lĩnh vực Công thương: 1.318  hồ sơ; Lĩnh vực Lao động-Thương binh và xã hội: 932  hồ sơ; 

Lĩnh vực Tư pháp 1.401 hồ sơ; Lĩnh vực Tài chính kế hoạch 1.095  hồ sơ; Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 20 hồ sơ; 

Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường 130 hồ sơ; Lĩnh vực nội vụ 106 hồ sơ; Lĩnh vực Văn hóa thông tin 09 hồ sơ. Đã 

giải quyết 4.720 hồ sơ, trong đó có không có hồ sơ quá hạn, 73 hồ sơ trả lại; tiếp nhận 2.200 hồ sơ mức độ 3,4 trong 

đó lĩnh vực Công thương: 375 hồ sơ; lĩnh vực Giáo dục:20 Hồ sơ; Lĩnh vực Tư pháp: 144 hồ sơ; Lĩnh vực Tài chính 

kế hoạch: 1.095 hồ sơ; Lĩnh vực Văn hóa: 09 hồ sơ; Lĩnh vực Nội vụ: 12 hồ sơ; Lĩnh vực Lao động thương binh và 

xã hội: 517 hồ sơ; Lĩnh vực TNMT 28 Hồ sơ. 
33 Chứng thực bản sao giấy tờ: 1.563 trường hợp; cấp lại bản sao giấy tờ từ hộ tịch: 773 trường hợp; Thay đổi, cải 

chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính: 296 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch: 

07 hợp đồng; chứng thực văn bản thỏa thuận di sản: 62 trường hợp; chứng thực chữ ký người dịch: 369 trường hợp. 

Giải quyết 9.292 hồ sơ mua bán chuyển quyền sử dụng đất;  11.009 hồ sơ đăng ký GDĐB; 2.123 hồ sơ đính chính 

GCNQSD đất; 845 hồ sơ tách thửa. 1.595 hồ sơ cấp phép xây dựng; 1.271 hồ sơ đăng ký kinh doanh; 125 hồ sơ 

thuộc lĩnh vực LĐTBXH...  
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chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành 

đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn nhân sự các chức danh 

lãnh đạo cơ quan nhà nước từ thành phố đến các phường, xã, góp phần ổn định 

chính trị - xã hội, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tập trung xây dựng và trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ, Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề số 07-NQ/TU ngày 18/6/2021 về tập 

trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; Ban chấp 

hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết chuyên đề số 07-NQ/TU ngày 

21/6/2021 về nâng cao năng lực quản lý đô thị, trọng tâm là trật tự xây dựng đô thị, 

kỷ cương và văn minh đô thị thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; Chương 

trình hành động số 09-CTr/TU ngày 18/8/2021 về thực hiện Nghị quyết số 04-

NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ 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; Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 18/8/2021 về thực hiện 

Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, 

phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025. Tổ chức quán triệt, xây dựng 

kế hoạch và chỉ đạo triển khai tạo chuyển biến tích cực ngay trong năm đầu thực 

hiện nghị quyết. 

- Về xây dựng, phát triển thành phố Nam Định: 

+ Triển khai thủ tục đầu tư các dự án: Xây dựng cầu qua sông Đào; Xây 

dựng đường trục phía Nam thành phố (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 

21B); Xây dựng Trường Tiểu học phường Cửa Nam tại khu ĐTM phía Nam sông 

Đào, Xây dựng khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ; Cải tạo hè đường Trần Hưng 

Đạo (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Trần Nhân Tông; Xây dựng trụ sở 

Thành ủy- HĐND-UBND thành phố; Nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành, huyện 

Mỹ Lộc… 

+ Phối hợp với Sở Nội vụ Xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành 

phố Nam Định và thành lập 2 phường Nam Vân, Nam Phong theo quy hoạch đã 

được phê duyệt. 

+ Tổ chức triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn 

thành phố Nam Định(34). Hoàn thành điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu 

phường Trần Quang Khải, phường Cửa Nam, xã Nam Vân (phục vụ dự án Cầu 

qua sông Đào và đường Trục phía Nam thành phố); Phê duyệt quy hoạch tổng mặt 

bằng tỷ lệ 1/500 khu đất ở thương mại thuộc khu tái định cư Phúc Tân, thành phố 

Nam Định; Quy hoạch chi tiết khu đô thị Nguyễn Công Trứ phường Lộc Vượng 

thành phố Nam Định. 

                   
34 Bao gồm 04 Đồ án: Đồ án Quy hoạch phân khu I (Phân khu trung tâm); Đồ án Quy hoạch phân khu II (Phân khu 

phía Bắc Thành phố); Đồ án Quy hoạch phân khu III (Phân khu phía Tây Thành phố); Đồ án Quy hoạch phân khu 

IV (Phân khu phía Tây Nam Thành phố). 
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II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ƯỚC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG 

TÂM NĂM 2021 
 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 2021 
Đánh giá 

KH năm Thực hiện 

a) Chỉ tiêu kinh tế 

(1) Giá trị sản xuất công nghiệp thành 

phố quản lý (SS2010) tăng 
% 15 15,1 

Vượt Kế 

hoạch 

(2) Giá trị sản xuất nông nghiệp 

(SS2010) tăng 
% 0,2 2,7 

Vượt Kế 

hoạch 

(3) Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng % 9 4,47 

Không 

đạt Kế 

hoạch 

(4) Giá trị xuất khẩu trên địa bàn 
T riệu 

USD 
1.143,5 1.199 

Vượt Kế 

hoạch 

(5) Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế 

trên địa bàn 

tỷ 

đồng 
2.389,4 2.578 

Vượt Kế 

hoạch 

b) Chỉ tiêu xã hội 

(6) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn 

dân đạt 
% 93 93 

Đạt Kế 

hoạch 

(7) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa 

chiều giai đoạn 2021-2025)(35) 
% 1,46 1,33 

Vượt Kế 

hoạch 

(8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt % 79,8% 81% 
Đạt Kế 

hoạch Giải quyết việc làm cho người lao động 
lượt 

người 

4000-

4500 
4.410 

c) Chỉ tiêu về môi trường, đô thị 

(9) Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt % 100 100 
Đạt Kế 

hoạch 

Như vậy, năm 2021, có 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt Nghị quyết 

HĐND thành phố. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong điều kiện dịch 

Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, ảnh 

hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song, dưới sự 

lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính 

quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 

                   
35 Thực hiện năm 2020 và kế hoạch đầu năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 
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hoạt động quyết liệt, chủ động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cùng sự nỗ lực 

của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của thành phố 

vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. 

- Các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của 

Trung ương, của Tỉnh, của thành phố trong triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu như: Y tế, Quân đội, Công an, 

các lực lượng đã chủ động, phối hợp triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời, đồng 

bộ các giải pháp, phù hợp với tình hình tại từng địa bàn; hoàn thành tiêm chủng 

vắc xin phòng Covi-19 Mũi 1 cho toàn bộ nhân dân thành phố, đảm bảo kịp thời, 

an toàn, hiệu quả. Thành phố đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh và tích 

cực triển khai, thực hiện Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ cho 

đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ 

và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của UBND tỉnh đảm bảo 

công khai, minh bạch, đúng đối tượng. 

- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Kiện toàn các chức danh HĐND, UBND 

của thành phố và các phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành việc sắp xếp, 

sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022. 

- Xây dựng và trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh và Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành các Nghị 

quyết chuyên đề, Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết chuyên 

đề về phát triển kinh tế - xã hội, về quản lý trật tự xây dựng đô thị và tổ chức quán 

triệt, chỉ đạo triển khai tạo chuyển biến tích cực ngay trong năm đầu thực hiện 

Nghị quyết. 

- Triển khai lập, điều chỉnh các Quy hoạch đảm bảo tiến độ. Hệ thống kết cấu 

hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc 

thực hiện nhất là hạ tầng giao thông, tiêu thoát nước, chỉnh trang đô thị; nhiều công 

trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang triển khai khi hoàn thành sẽ tạo diện 

mạo mới, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; Các công trình trọng điểm theo 

mục tiêu Nghị quyết tập trung xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 2021-2025 

được quan tâm triển khai các thủ tục để đầu tư dự án, đảm bảo lộ trình, tiến độ 

hoàn thành dự án.  

- Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị được quan tâm và đi vào nề 

nếp, đặc biệt đã ban hành 02 Quy chế phối hợp và hướng dẫn xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực quản lý đất đai và trật tự xây dựng đô thị. 

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực. Công tác cải 

cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo và triển 

khai quyết liệt. Thành phố Nam Định tiếp tục đứng đầu khối các huyện thành phố 

về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. 

- Quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm 

lo Tết cho người có công, các đối tượng chính sách. Ngành giáo dục tiếp tục 
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duy trì được thành tích cao, dẫn đầu toàn tỉnh tại các kỳ thi học sinh giỏi năm 

học 2020-2021.  

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức thành công 

diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm 

bảo an toàn, đúng luật. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân tiếp tục 

được quan tâm và thường xuyên chỉ đạo quyết liệt. Đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn thành phố. 

2. Một số khó khăn và tồn tại, hạn chế 

- Có 01 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra (Giá trị 

sản xuất ngành dịch vụ) do tác động của đại dịch Covid-19, một số hoạt động kinh 

doanh dịch vụ phải tạm ngừng hoạt động. Điều hành ngân sách gặp rất nhiều khó 

khăn do phải đảm bảo nhiệm vụ chi phát sinh cho công tác phòng chống dịch 

Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội. 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường. 

- Việc giải quyết các tồn tại về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 

đầu cho nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng 

đất đai, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị của một bộ phận người dân, doanh nghiệp 

còn hạn chế. Một số hộ dân chưa phối hợp kịp thời với chính quyền trong giải 

quyết vướng mắc về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Công tác giải quyết tồn tại giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đạt yêu 

cầu như: kè hồ Hàng Nan, Khu đô thị mới Tây Đông Mạc, Đông Mạc, đường Trần 

Bích San… 

- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số phòng, ban, ngành, 

phường, xã có thời điểm chưa nghiêm. Chất lượng tham mưu của một số đơn vị 

trong thực hiện một số nhiệm vụ chưa đảm bảo yêu cầu. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19  có lúc, có nơi chưa đạt hiệu quả do 

một bộ phận nhân dân còn chủ quan, lơ là, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; còn có địa phương lúng túng trong triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch. Việc kiểm soát người từ tỉnh khác về địa bàn, giám 

sát việc thực hiện cách ly y tế tại nhà của chính quyền cơ sở, Tổ Covid-19 cộng 

đồng ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh 

lây lan ra cộng đồng. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn bị động, 

lúng túng nhất là trong xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất. Sự phối hợp giữa các 

phòng, ban, đơn vị, phường, xã chưa thật sự chặt chẽ. 

- Một bộ phận người dân chưa có ý thức chấp hành các quy định của pháp 

luật ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước nhất là trong 

công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (một số hộ dân lấn chiếm đất công không 

trả lại đất, tự ý chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp, một số hộ vướng mắc hồ sơ 

sử dụng đất, một số hộ cố tình không chấp hành phương án GPMB) 
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- Các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đa phần 

là những trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, hoặc không đầy đủ hồ sơ 

dẫn đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm. 

 

Phần thứ hai 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

Năm 2022, là năm tiếp theo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đòi hỏi từ UBND thành phố đến các phòng 

ban, UBND phường, xã phải tập trung cao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; phát 

huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 

nhiệm vụ năm 2022. 

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

Tình hình an ninh, chính trị - xã hội ổn định; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

được tăng cường, các dự án động lực đã và đang được triển khai đầu tư đồng bộ; 

công tác quy hoạch được quan tâm, hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi hơn trong 

thu hút đầu tư. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông 

minh, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thực hiện là động lực thực hiện các 

mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục 

quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng phát triển thành phố. 

2. Khó khăn 

- Tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Đại dịch 

Covid-19 còn diễn biến phức tạp, trực tiếp tác động ảnh hưởng tiêu cực đến đời 

sống nhân dân và hoạt động sản xuất - kinh doanh của cộng đồng Doanh nghiệp. 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chủ yếu là các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp; nguồn lực đầu tư còn hạn chế. 

- Công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn tồn tại; trách nhiệm thực thi 

công vụ của một bộ phận công chức còn chưa đạt yêu cầu. 

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA KẾ 

HOẠCH NĂM 2022 

1. Mục tiêu 

Thực hiện mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân”; đồng thời triển khai 

đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; huy động mọi 

nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm có sức lan tỏa 

cao nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; Quan tâm phát triển văn hóa, 

xã hội; Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông 

minh, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu 

tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường kỷ 
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luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc 

phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 

a) Chỉ tiêu kinh tế 

(1)- Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý (SS2010) tăng 14-15%. 

(2)- Giá trị sản xuất nông nghiệp (SS2010) tăng 0,2%. 

(3)- Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 8-9%. 

(4)- Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt chỉ tiêu tỉnh giao. 

(5)- Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt dự toán tỉnh giao. 

b) Chỉ tiêu xã hội 

(6)- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%. 

(7)- Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) giảm từ 0,03 – 

0,05%. 

 (8)- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81%. Giải quyết việc làm cho người lao 

động: 4000-4500 lượt người. 

c) Chỉ tiêu về môi trường, đô thị 

(9)- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 100%. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

- Triển khai hiệu quả kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của thành phố, coi đây 

là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của 

Trung ương và của Tỉnh. Tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng Covid-19 cho trẻ 

em dưới 18 tuổi và Mũi 2 cho người đã được tiêm Mũi 1. Chuẩn bị đầy đủ mọi 

điều kiện theo nguyên tắc “4 tại chỗ” đáp ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân, tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện tốt 

các biện pháp chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết 136/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

2. Sản xuất 

- Tiếp tục duy trì ổn định sự phát triển bền vững trên cơ sở nâng cao hiệu quả 

và sức cạnh tranh của các sản phẩm và doanh nghiệp. Giữ vững và phát huy vai trò 
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chủ đạo của công nghiệp trên địa bàn thành phố đối với công nghiệp của tỉnh.  

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp dân doanh, phát triển các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, sản xuất các sản phẩm truyền thống, làm vệ tinh cho các cơ sở sản 

xuất lớn, đồng thời chuyển hướng sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh, có chất lượng 

cao và xuất khẩu; tiếp tục đưa các cơ sở sản xuất công nghiệp vào các khu, cụm 

công nghiệp tập trung để góp phần chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội cho sự phát triển công nghiệp như nhà ở, an 

ninh trật tự, thương mại dịch vụ… 

- Chỉ đạo, triển khai sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa năm 2022; Triển khai kế 

hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2022. Tập trung chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch bệnh ở gia súc gia cầm.  

- Triển khai hiệu quả công tác PCTT&TKCN, chủ động ứng phó kịp thời với 

diễn biến tình hình thiên tai theo quy định. 

3. Tài chính - Thương mại 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, phấn đấu hoàn 

thành và hoàn hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất. Tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Kịp thời nắm 

bắt và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế, 

nghĩa vụ nộp thuế. 

- Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ 

bản; thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo 

hoàn thành kế hoạch của năm 2022. Thực hiện tốt chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả 

và đúng chế độ. Chủ động cân đối nguồn lực đảm bảo đầy đủ các khoản chi cho 

con người, an sinh xã hội và công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, phòng chống 

dịch bệnh. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài chính 

theo quy định. 

4. Xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng 

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công các dự án trong năm 2022 và giai 

đoạn 2021-2025 như: Xây dựng cầu qua sông Đào; Xây dựng đường trục phía 

Nam thành phố (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến đường Quốc lộ 21B)(36). Tiếp tục 

thi công đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành thi công theo tiến độ được duyệt gồm các 

dự án: khu ĐTM phía Nam thành phố, Xây dựng khu tái định cư phường Lộc 

Vượng - khu vực trường đại học Lương Thế Vinh, Đường gom QL10 (đoạn từ 

đường Tức Mạc đến đường Phù Nghĩa). Hoàn thành thi công các công trình: tuyến 

cống thoát nước nối từ cống đường Trần Hưng Đạo đến cống đường Thượng Lỗi, 

Cải tạo, nâng cấp đường vào Chi cục thuế thành phố Nam Định - Mỹ Lộc... 

                   
36 Xây dựng, cải tạo quảng trường Hòa Bình; xây dựng một số khu dân cư tập trung mới; Xây dựng khu đô thị 

Nguyễn Công Trứ, Cải tạo hè đường Trần Hưng Đạo, Xây dựng cải tạo Trường tiểu học Phạm Hồng Thái, Cải tạo 

trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Xây dựng trường tiểu học phường Cửa Nam tại khu ĐTM phía Nam sông Đào; 

Xây dựng cải tạo kín hóa Kênh Gia đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Huy Liệu.... 
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- Tiếp tục thực hiện GPMB và giải quyết tồn tại GPMB các dự án: Xây dựng 

tuyến đường trung tâm phía Nam thành phố (đoạn từ tỉnh lộ 490C đến đường đi 

cầu Tân Phong); khu đô thị mới phía Nam sông Đào; đường Trần Bích San đoạn 

giao với đường Nguyễn Văn Trỗi; Xây dựng kè và đường dạo ven hồ Hàng Nan; 

khu TĐC Đông Đông Mạc; khu ĐTM Tây Đông Mạc; khu ĐTM Thống Nhất giai 

đoạn 3; Đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị 

Mỹ Trung) và khu TĐC Liên Hà 1, phường Lộc Hạ; cụm dân cư trên đường 38 ngã 

tư cầu Đá - dự án Khu trung tâm văn hóa Trần; Nâng cấp hệ thống công trình 

phòng chống lụt bão đê hữu Sông Hồng và tả sông Đào thành phố Nam Định; 

Đường gom Quốc lộ 10 (đoạn từ đường trục Lộc Vượng đến đường Phù Nghĩa), 

Xây dựng khu tái định cư phường Lộc Vượng (khu vực tiếp giáp với trường Đại 

học Lương Thế Vinh); Xây dựng khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ. 

5. Quản lý đất đai, môi trường, đô thị 

- 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 hoàn thành lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 

trên địa bàn theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, 

xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. 

- Hoàn thành các dự án chỉnh trang đô thị: Sửa chữa, nâng cấp nền mặt đường 

và bổ sung hệ thống báo hiệu một số tuyến đường bộ đường nội thị; Cải tạo, nâng 

cấp hè đường Nguyễn Du; Cải tạo, nâng cấp cảnh quan hồ Vị Hoàng; trồng cây 

trên dải phân cách Cống thoát nước kênh Mạ điện… 

- Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 

các vi phạm về đất đai; đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất và quản lý, sử dụng đất 

được thực hiện đúng các quy định của pháp luật; lập kế hoạch kiểm tra những đơn 

vị chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất kém hiệu quả. Rà soát thống kê để 

quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả, chống lấn chiếm đất công, công ích trên địa 

bàn (nhất là vùng ven đô thị). Tiếp tục xử lý các tồn tại về đất đai, trong đó tập 

trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 669/UBND-VP3 

ngày 17/9/2021, chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 1583/UBND-ĐT 

ngày 12/11/2021. 

- Hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định năm 

2022; Lập danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 trên địa bàn thành phố Nam Định; Lập danh mục dự án, công trình 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 trên địa bàn thành phố Nam Định. 

- Tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp GCN 

QSDĐ lần đầu, thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích 

tăng thêm đối với trường hợp thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; lập phương án xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp. 
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- Kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm về môi trường; Tăng cường kiểm tra, 

giám sát; thực hiện hiệu quả Hợp đồng công ích đô thị với các Công ty Cổ phần 

Môi trường Nam Định và Công ty Cổ phần công trình đô thị Nam Định. Triển khai 

phương án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; thực hiện phân loại rác thải tại 

nguồn trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích sử dụng nguồn 

vốn của nhà đầu tư để thực hiện các dự án thu gom, xử lý nước thải, rác thải tập 

trung; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường 

trong toàn xã hội. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các 

doanh nghiệp có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng, triển khai Kế hoạch 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của thành phố. 

6. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

- Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022, đảm 

bảo phù hợp với các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục triển 

khai có lộ trình đào tạo đội ngũ giáo viên theo chuẩn mới của Luật Giáo dục năm 

2019. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác quản 

lý dạy và học; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra và 

đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, 

bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Tiếp tục đẩy 

mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường xanh, sạch, đẹp, an 

toàn các cấp học. 

- Chủ động phòng chống, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn; sẵn 

sàng, đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị y tế… để kịp thời ứng 

phó khi có dịch bệnh phát sinh, nhất là dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt công tác 

chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân. Kiểm tra giám sát chặt chẽ 

chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, vận động 

đối tượng tham gia BHXH, BHYT để tiến tới bảo hiểu y tế toàn dân, bảo hiểm xã 

hội cho mọi người lao động. Giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách và các 

quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm. Duy trì công tác dân số - kế 

hoạch hoá gia đình. 

- Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, các giải thi đấu thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi kỷ niệm các ngày Lễ lớn 

trong năm, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tuyên truyền việc học tập triển khai các 

Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hành động của Trung ương, Tỉnh và 

Thành phố. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Đẩy mạnh xã hội hóa các phong trào văn hóa thể thao. Tăng cường công tác quản 

lý nhà nước đối với các Di tích Lịch sử đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng; 

các hoạt động lễ hội tại địa phương; kiểm tra và công nhận kết quả xây dựng cơ 

quan, đơn vị, tổ dân phố, thôn, xóm đạt danh hiệu Nếp sống văn hóa năm 2021.  

- Thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã hội; 

tổ chức tốt các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội... Theo dõi và 

quản lý chặt chẽ tình hình lao động nước ngoài; chú trọng công tác đào tạo nghề, 

cho vay vốn tạo việc làm, giảm nghèo. Tiến hành tổng điều tra, rà soát, thẩm định 

xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo năm 2021. Kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp thực 
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hiện đầy đủ các quy định của Bộ Luật lao động. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ 

trợ hộ nông nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế. 

7. Quốc phòng - An ninh - Nội chính 

- Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Ban hành nghị 

quyết, chỉ thị về nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2022. Tổ chức tuyển chọn, gọi công 

dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ 

tiêu giao quân năm 2023. Hoàn thành 100% chương trình huấn luyện quân sự, 

giáo dục chính trị, pháp luật, kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng; tập trung 

xây dựng nâng cao chất lượng lực lượng DQTV, DBĐV đủ sức thực hiện các 

nhiệm vụ QP, QSĐP.  

- Triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn các đồng 

chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc trên địa bàn; trụ sở các cơ quan 

Đảng, chính quyền và các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chống các hoạt động lôi kéo, móc nối, cài cắm nội 

gián, tác động chuyển hóa nội bộ, thu thập bí mật Nhà nước. Chủ động phát hiện, 

phối hợp đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của số đối tượng 

tham gia các tổ chức, hội nhóm chính trị, phản động trong, ngoài nước, không để 

hình thành các hội, nhóm trái phép trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Mở các đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm tội 

phạm nguy hiểm, nhất là ổ nhóm côn đồ, sử dụng vũ khí gây án, trộm cắp tài sản; 

các ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả 

điều tra, khai thác mở rộng án, nhất là loại án gây bức xúc trong nhân dân... tăng 

cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo 

vệ môi trường trên địa bàn. 

- Triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên đề, chuyên ngành (trách nhiệm người 

đứng đầu trong thực thi công vụ); Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch; 

tiếp tục tăng cường chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo đúng luật định. Tuyên 

truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, xử lý cương 

quyết đối với những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp 

luật. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, xử lý kịp thời khi có dấu hiệu 

vi phạm. 

- Duy trì công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư đúng quy định. 

Tập trung rà soát, giải quyết, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài nhất là đối với 

những vụ việc đã có kết luận. Chủ động xử lý, không để xảy ra điểm nóng ảnh 

hưởng đến an ninh trật tự, góp phần giữ ổn định xã hội để phát triển kinh tế. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Đề án, 

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật của Trung ương và của Tỉnh trên địa bàn thành 

phố, bảo đảm mọi công dân ý thức được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của con 

người, tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; Nâng 

cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, bảo đảm mọi vụ việc mâu 

thuẫn, tranh chấp nhỏ đều được hòa giải  
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- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các 

cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập. Thực hiện các bước tiếp theo trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và 

hệ thống các đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-

NQ/TW. 

- Triển khai phong trào thi đua năm 2022 hiệu quả, sát thực, sâu rộng. Phát 

động có hiệu quả và thực chất các phong trào thi đua, đổi mới công tác khen 

thưởng, phát huy tối đa sức mạnh, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của thành phố.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hội, các tôn giáo. 

8.  Cải cách hành chính 

- Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác cải cách 

hành chính, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: cải cách thủ tục hành 

chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng 

chính quyền điện tử phục vụ người dân. 

- Triển khai theo kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công vụ, 

kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trực thuộc thành phố. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thanh toán 

điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC bằng bản điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu về 

phòng chống dịch Covid-19; Thí điểm triển khai đăng ký khai sinh điện tử. 

- Triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. 

Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của UBND 

thành phố thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chuyển đổi 

số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND thành phố trân 

trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Thường trực: Thành uỷ, HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các Đại biểu HĐND TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của TP; 

- Các LĐVP; Website TP; 

- Lưu: VT, các VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Như 
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