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phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

Đảng bộ, Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư có 41 đồng chí đảng viên trên 

tổng số 43 cán bộ, công chức và người lao động, sinh hoạt tại 8 chi bộ (gồm 6 

phòng chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở). Trong 6 tháng đầu 

năm 2022 Đảng bộ, các chi bộ đã lãnh đạo các phòng, công chức nỗ lực phấn 

đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

I. THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng 

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức tốt thông tin các tài liệu tuyên 

truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, tập trung tuyên truyền kỷ niệm ngày 

thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước. Thông tin, truyền tải đến toàn thể đảng viên nội dung bài viết của Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; chuyên đề học tập toàn 

khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí 

tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Thông 

tin đến các chi bộ các tài liệu tuyên truyền: kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí 

thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2022); kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng 

chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902-01/02/2022); kỷ niệm 110 năm ngày sinh 

đồng chí Lê Văn Lương (28/3/2012-28/3/2022); kỷ niệm 120 năm ngày sinh 

đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902-5/5/2022); kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng 

chí Phạm Hùng, nguyên chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (11/6/1912-11/6/2022); 

tuyên truyền về năm hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia 2022. Tổ 

chức cho toàn thể đảng viên, công chức cơ quan học tập, quán triệt nội dung 

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; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thủy văn đáp ứng yêu cầu xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư 
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về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân 

trong tình hình mới. 

1.2. Ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 24/02/2022 thực hiện Kế 

hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 4/1/2022 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế 

hoạch số 07-KH/ĐU ngày 24/02/2022 thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐUK ngày 

21/02/2022 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp 

hành TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa”. Tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai thực 

hiện các nội dung của Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều 

đảng viên không được làm và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021.  

1.3. Thường xuyên lãnh đạo các chi bộ nắm vững tình hình tư tưởng, tổng 

hợp và xử lý tốt các vấn đề phát sinh, gặp gỡ, giúp đỡ cán bộ, đảng viên, người 

lao động, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và cơ quan.  

2. Công tác xây dựng tổ chức Đảng 

2.1. Ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 04/4/2022 và chỉ đạo thực hiện 

Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 28/3/2022 về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc 

đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đến nay đã chỉ đạo các chi bộ hoàn thành tổ 

chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định. 

2.2. Nghiên cứu, triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 

01/4/2022 về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 

xây dựng quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo Đảng ủy Khối 

thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với các đồng chí quy hoạch các chức danh 

Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và các đồng chí Trưởng phòng quy hoạch các 

chức danh lãnh đạo Sở.  

2.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn được tăng cường. Ban giám đốc, Đảng uỷ đã chỉ đạo thực hiện tốt quy chế 

dân chủ ở cơ sở, tăng cường cung cấp thông tin và giải quyết kịp thời các kiến nghị, 

đề xuất của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

3.1. Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các 

quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành 

kỷ luật Đảng. 
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3.2. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng và triển khai chương trình kiểm 

tra, giám sát năm 2022. Tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, 

giám sát 6 tháng đầu năm 2022. 6 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra, giám sát 

đối với 02 Chi bộ, bí thư Chi bộ: Thanh tra Sở và Văn phòng. 

4. Công tác xây dựng cơ quan và hoạt động của các đoàn thể 

Đảng ủy và Ban Giám đốc cơ quan thường xuyên chăm lo, chú trọng lãnh 

đạo các đoàn thể hoạt động thiết thực, phù hợp điều kiện cơ quan, đúng định 

hướng và có hiệu quả. Tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, 

quyên góp ủng hộ các Quỹ. Tạo điều kiện để Công đoàn chăm lo quyền lợi hợp 

pháp cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn. Các chính sách, chế độ đối 

với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện kịp thời. Các đoàn thể Công 

đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công hoạt động ổn định.  

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

Triển khai chương trình công tác trọng tâm của Sở được ban hành theo 

Quyết định số 05/QĐ-SKH&ĐT ngày 25/01/2022  trong 6 tháng đầu năm 2022, 

Ban Giám đốc, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, các phòng hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công 

1.1. Hoàn thành xây dựng dự thảo, báo cáo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 06/KH-UBND ngày 18/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều 

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

nước năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của 

Chính phủ. Tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị thường kỳ của UBND tỉnh về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý I và 6 tháng 

đầu năm 2022; đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của các tháng, quý II 

và 6 tháng tiếp theo.  

1.2. Hoàn thành xây dựng dự thảo, báo cáo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 30/KH-UBND ngày 28/02/2022 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 30/01/2022 của Chính phủ; Chương trình hành động số 10/CTr-UBND 

ngày 29/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.  

1.3. Tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh hoàn thành xây dựng dự thảo báo 

cáo của Tỉnh ủy về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 

14/9/2005 và Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị khóa IX 

về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng 
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sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Báo cáo chuyên đề của 

Tỉnh ủy phục vụ xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo nội dung Công văn số 

1555-CV/BKTTW ngày 14/3/2022 của Ban Kinh tế Trung ương. 

1.4. Hoàn thành các dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết, chuẩn bị tốt các 

nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu 

với UBND tỉnh trình tại các kỳ họp thường lệ và các kỳ họp giải quyết các công 

việc phát sinh đột xuất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-

2026. Hoàn thành các báo cáo giám sát, thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách - 

Hội đồng nhân dân tỉnh trước các kỳ họp theo quy định. Trong đó: Đã hoàn 

thành dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2022; Đã hoàn thành dự thảo tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương tỉnh Nam Định năm 2021; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 

hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; Danh 

mục các dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển 

tiếp sang giai đoạn 2021-2025; nguyên tắc, định mức, phương án phân bổ vốn 

02 Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Các dự án đầu tư công trình HĐND tỉnh cho 

ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

1.5. Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, các chủ đầu tư theo 

dõi chặt chẽ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2022. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Văn bản số 355/UBND-VP5 ngày 

19/5/2022 về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; 

Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 thành lập Tổ công tác chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022,… theo 

đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 và Nghị 

quyết số 63/NQ-CP ngày 03/5/2022 của Chính phủ. Thường xuyên rà soát, đôn 

đốc, hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc về thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thanh toán vốn,… góp phần 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 

1.6. Tham mưu với UBND tỉnh triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh 

Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở nhiệm vụ quy 

hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 992/QĐ -TTg 

ngày 10/7/2020. Nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các quy hoạch có tính chất kỹ 

thuật, chuyên ngành: Định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về 

tình hình thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh và tiến độ lập quy hoạch 

tỉnh Nam Định theo quy định. 
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1.7. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Văn bản số 07/UBND-VP5 ngày 

07/01/2022 về đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2022 

theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 

16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 11/UBND-VP5 ngày 

10/01/2022 về việc nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư công sử dụng nguồn 

vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định; Văn bản 

số 206/UBND-VP5 ngày 29/3/2022 về việc triển khai thực hiện các công việc 

thông báo lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi dự án đầu tư công; Báo cáo công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư và 

công tác đấu thầu năm 2021,... 

1.8. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án: Xây 

dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Tỉnh lộ 485B, 488B, 

488C; Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; Bệnh 

viện đa khoa tỉnh; Cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông 

tỉnh Nam Định;…. Các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung 

của các huyện, thành phố. Khởi công Giai đoạn II dự án Xây dựng tuyến đường 

trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - 

Ninh Bình1. Tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư các dự án: Xây dựng cầu qua sông 

Đào; Đường trục phía Nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi 

đến Quốc lộ 21B); Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - 

đường bộ ven biển. Triển khai thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 

của Chính phủ2,… 

1.9. Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị liên 

quan cung cấp tài liệu, số liệu, báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Kiểm toán 

nhà nước khu vực XI về thực hiện vốn đầu tư công năm 2021. Tiếp tục báo cáo 

bổ sung các nội dung về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 

2016-2021 theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV. Chuẩn bị đầy đủ 

các hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo các đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định. 

2. Về lĩnh vực đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách và đăng ký doanh 

nghiệp 

2.1. Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Báo cáo phân tích các chỉ số 

thành phần Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, giải pháp cải 

                                                           
1 Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ động thổ khởi công xây dựng Giai đoạn II của dự án tại 
xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng.  
2 Trong đó: Tại Văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính Phủ đã thông báo 
mức vốn NSTW dự kiến bố trí cho 02 dự án: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các cơ sở trợ giúp xã hội 
tỉnh Nam Định là 100 tỷ đồng và Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ 
Nam Định là 65 tỷ đồng.  
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thiện PCI năm 2022 và những năm tiếp theo. Hoàn thành đầy đủ các Báo cáo 

theo định kỳ hàng quý và 6 tháng về kết quả thực hiện Kế hoạch số 99/KH-

UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh; Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ và Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh;  

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 17/8/5020 về triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ 

Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Kế hoạch số 73-KH/TU 

ngày 22/11/2019 của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW 

ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị. 

2.2. Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai Luật Đầu tư năm 

2020, tham gia Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên 

quan đến các dự án đầu tư của nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Nam Định. Thường xuyên phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện tối đa cho 

các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp khi triển khai các thủ tục đầu tư trên địa 

bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và 

điều chỉnh tăng vốn cho 21 dự án với tổng số vốn đăng ký 29.432,6 tỷ đồng và 

5,04 triệu USD3 (Bao gồm 19 dự án đầu tư trong nước và 02 dự án FDI). Trong 

đó: Cấp mới cho 13 dự án đầu tư (11 dự án đầu tư trong nước và 02 dự án FDI); 

Điều chỉnh tăng vốn 08 dự án đầu tư trong nước. Thông báo đủ điều kiện mua 

phần vốn góp của 01 nhà đầu tư nước ngoài với số vốn mua là 48.246 USD. 

2.3. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, các dự án của Nhà đầu tư 

trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư triển khai các dự 

án lớn như: Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng, Nhà máy thép xanh số 

1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân 

Thiện Nghĩa Hưng,… Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ thực 

hiện 14 dự án của nhà đầu tư, đề xuất phương án xử lý báo cáo UBND tỉnh. 

Tham mưu với UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án Xây dựng nhà máy xử 

lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu của Công ty cổ phần đầu tư và cung 

cấp nước sạch Hoàng Kim4; Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương 

tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng của Công ty TNHH 

thương mại Đại Lục. 

                                                           
3 Cùng kỳ năm 2021, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 24 dự án 

đầu tư trong nước và 10 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 2.050,6 tỷ đồng và 44,2 triệu USD. 
4 Quyết định số 29/QĐ-SKH&ĐT ngày 23/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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Tiếp tục tham mưu rà soát và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự 

án: Các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư tập trung các 

huyện, thành phố Nam Định; Khu đô thị mới Hòa Vượng, Khu đô thị mới 

Thống Nhất, Khu đô thị mới Mỹ Trung (Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường); 

Xây dựng hạ tầng khu đô thị Dệt may Nam Định của Công ty cổ phần phát triển 

đô thị Dệt may Nam Định,...  

2.4. Thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các 

doanh nghiệp sớm gia nhập thị trường. Trong 6 tháng đầu năm, Đã cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 534 doanh nghiệp và 26 chi nhánh, văn 

phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 5.027 tỷ đồng5; nâng tổng số doanh 

nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 10.885 doanh nghiệp và 842 chi 

nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký khoảng 99.498 tỷ đồng. Có 

1.194 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh 

doanh; Có 287 doanh nghiệp ngừng kinh doanh đã khôi phục hoạt động trở lại6. 

Số doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng điện tử chiếm khoảng 55%. 

2.5. Thường xuyên phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, 

thành phố tổng hợp, báo cáo tình hình đăng ký hợp tác xã và hộ kinh doanh 

nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế 

tập thể và tư nhân; tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh 

thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định. Rà 

soát tham mưu báo cáo UBND tỉnh về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần theo quyết đinh số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/08/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

3. Về một số nhiệm vụ chuyên môn khác 

3.1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với UBND tỉnh xây dựng 

Dự thảo của UBND tỉnh báo cáo 01 năm kết quả thực hiện Nghị quyết 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 và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh thực 

hiện Nghị quyết 04-NQ/TU; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/6/2021 về xây 

dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và 

những năm tiếp theo.  

3.2. Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu với UBND 

tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết số 

36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung 
                                                           
5 Cùng kỳ năm 2021 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 432 doanh nghiệp và 35 chi 

nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 9.609,6 tỷ đồng.  
6 Cùng kỳ năm 2021 có 666 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh 

doanh; Có 262 doanh nghiệp khôi phục hoạt động trở lại. 
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ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Báo 

cáo tổng hợp danh sách HTX, LHHTX có doanh thu cao, tài sản cao, hoạt động 

hiệu  quả và thu hút nhiều thành viên theo hướng dẫn tại Văn bản số 13/PTHTX-

QLHTX ngày 09/5/2022 của Cục phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư; Báo cáo Kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

18/6/20201 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 82/KH-UBND 

ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh. 

3.3. Các phòng Đấu thầu, Thẩm định; Quản lỳ ngành; Văn xã; Kinh tế Đối 

ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp; Tổng hợp và Quản lý Quy hoạch đã chủ động 

thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên được giao về lĩnh vực phát triển nông 

nghiệp, nông thôn và môi trường; xây dựng hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, công 

cộng, quản lý Nhà nước và các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hoá, xã hội,... 

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng thẩm định; trình phê duyệt 

chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu,…  

3.4. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo thực 

hiện quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng chống tham nhũng. Tham mưu ban hành kết luận thanh tra việc 

chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án; việc chấp hành các quy 

định trong lựa chọn nhà thầu đối với 02 dự án (kế hoạch thanh tra năm 2021 

chuyển sang). Tham mưu thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định về 

quản lý, thực hiện dự án; chấp hành các quy định trong lĩnh vực đấu thầu đối với 

01 dự án. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 01 doanh nghiệp; Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp đối với 01 dự án; Kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý, 

sử dụng tài sản công năm 2021 của 02 phòng thuộc Sở. Thực hiện xử phạt vi 

phạm hành chính 12 vụ vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với số tiền là 

675,0 triệu đồng. Tham mưu xử lý 03 đơn thư (01 đơn khiếu nại, 02 đơn kiến 

nghị, phản ánh). 

3.5. Văn phòng Sở đã cố gắng bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, 

phương tiện làm việc phục vụ cho các hoạt động của cơ quan. Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả theo cơ chế một cửa đã tiếp nhận và trả kết quả được 220 hồ sơ 

đúng hạn, thời gian giải quyết phần lớn sớm hơn so với quy định. Đảm bảo công 

tác đối nội, đối ngoại và duy trì trật tự của cơ quan.    

Ngoài ra, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh trong điều hành phát triển kinh tế - xã 
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hội của địa phương, tham mưu các văn bản chỉ đạo, quản lý thuộc lĩnh vực được 

giao. 

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ QUAN  

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh 

về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chấp 

hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính; nghiêm túc thực hiện công việc, 

nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; thực 

hiện tốt các quy định về văn hóa công sở. 

2. Thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan đảm 

bảo đúng quy trình, chất lượng. Xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở trình UBND 

tỉnh phê duyệt. Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục 

rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch 

cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện phân bổ biên chế công chức quản lý 

hành chính nhà nước năm 2022 và xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản 

lý hành chính năm 2023. Hoàn thiện các thủ tục kiểm điểm, đánh giá xếp loại 

chất lượng đối với Sở và các đồng chí lãnh đạo Sở theo đúng quy định của Tỉnh 

ủy. Hoàn thiện các thủ tục đăng ký thi tuyển công chức năm 2021 và dự thi nâng 

ngạch công chức năm 2022. 

3. Hoàn thiện các thủ tục tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và 

phát động phong thi đua năm 2022 trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao 

động thúc đẩy tinh thần thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Hoàn thiện các thủ tục trình các cấp có thẩm quyền tặng Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ cho 01 đồng chí; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 

01 đồng chí. 

4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo quy định; thường xuyên 

theo dõi tiến độ giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan 

qua các báo cáo tuần, báo cáo tháng để kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc. 

Các thủ tục hành chính của Sở đều được giải quyết trước hạn tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Thường xuyên duy trì ứng dụng 

công nghệ thông tin trong việc quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan; ứng 

dụng phần mềm quản lý văn bản trong hoạt động, điều hành quản lý tại cơ quan; 

ứng dụng chữ ký số cho văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh và 

các cơ quan ở Trung ương (có 102/142 thủ tục hành chính được thực hiện dịch 

vụ công mức độ 3, 4). Việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng 
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(HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Sở luôn được duy trì phù hợp 

với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy định của pháp luật và với thực tế của cơ quan. 

5. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Kế hoạch Chuyển đổi Số năm 2022 

của Sở, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển 

chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của Sở. Phối hợp 

với các cơ quan liên quan thực hiện tốt Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.                      

6. Thực hiện tốt quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn đoàn kết, xây 

dựng tập thể vững mạnh. Cơ quan thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho 

các tổ chức, đoàn thể hoạt động, thăm hỏi động viên các đồng chí cán bộ, công 

chức khi ốm đau ... Tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, quyên 

góp ủng hộ các Quỹ. Tạo điều kiện để Công đoàn chăm lo quyền lợi hợp pháp 

cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn. Các chính sách, chế độ đối với cán 

bộ, công chức được thực hiện kịp thời. Việc nâng lương định kỳ, trước thời hạn, 

khám chữa bệnh, nghỉ ốm, thai sản, nghỉ phép ... được thực hiện đúng chế độ 

chính sách, cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện làm việc đáp ứng mọi 

hoạt động của cơ quan, tạo cho cơ quan đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Đảng ủy, Ban 

Giám đốc xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo thực hiện 

các nhiệm vụ xây dựng đảng, nhiệm vụ chuyên môn như sau:  

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG 

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng cho cán 

bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao với chủ trương, 

đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các 

chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của địa phương. 

2. Tổ chức quán triệt và triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức Sở các 

nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc”.   

3. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 

24/02/2022 thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 4/1/2022 về thực hiện Kết 

luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
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Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 24/02/2022 thực hiện Kế hoạch số 

21-KH/ĐUK ngày 21/02/2022 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII.  

II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CƠ QUAN 

1. Duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đảng ủy, giữ vững 

nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ; làm tốt công tác giáo 

dục, quản lý và rèn luyện đảng viên, kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng 

và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.  

2. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thi hành 

Điều lệ Đảng, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Hoàn thành kế hoạch 

kiểm tra, giám sát năm 2022 theo chương trình công tác đề ra. Chỉ đạo triển khai 

hoạt động phối kết hợp giữa công tác kiểm tra Đảng với Thanh tra nhân dân, Thanh 

tra cơ quan, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. 

3. Tạo điều kiện để các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động sôi 

nổi, hiệu quả, nâng cao chất lượng về mọi mặt. Chăm lo xây dựng, củng cố khối 

đoàn kết trong cơ quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm đời 

sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đảng viên, công 

chức; động viên các đảng viên, công chức tích cực tham gia các phong trào thi 

đua, các cuộc vận động, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

chính trị năm 2022 của cơ quan. 

III. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ 

trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định.  

2. Tiếp tục tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị thường kỳ của UBND tỉnh về 

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý III; đề 

xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của các tháng tiếp theo và quý IV. 

Thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp tổ 

chức điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu 

tư công trong 6 tháng cuối năm 2022.  

3. Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và kế hoạch đầu tư công năm 2023 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính theo quy định. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện các 

báo cáo kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2023 để UBND tỉnh trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XIX thông qua tại kỳ họp cuối năm. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện 
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các nguồn vốn và dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; tham mưu với UBND 

tỉnh trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong trường hợp cần 

thiết cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

4. Tham mưu với UBND tỉnh hoàn thành hồ sơ, trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 theo quy định. 

5. Tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thường xuyên rà soát, tháo gỡ vướng mắc, 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; tăng cường 

kiểm tra các chủ đầu tư trong việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, lựa 

chọn nhà thầu; nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự 

án sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo đúng quy định. Tiếp tục phối hợp với Sở 

Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu, số 

liệu, báo cáo theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước khu vực XI về thực hiện vốn 

đầu tư công năm 2021. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo các 

đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định. 

6. Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu với 

UBND tỉnh huy động cao nhất mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng hệ thống kết 

cấu hạ tầng của tỉnh, đặc biệt là một số tuyến giao thông trọng điểm tạo động lực 

phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 

án: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Tỉnh lộ 485B, 

488B, 488C; Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; 

Bệnh viện đa khoa tỉnh; Cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê 

sông tỉnh Nam Định;…. Các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập 

trung của các huyện, thành phố. Triển khai thi công Giai đoạn II dự án Xây dựng 

tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao 

tốc cầu Giẽ - Ninh Bình. Phấn đấu hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công các dự 

án: Xây dựng cầu qua sông Đào; Đường trục phía Nam thành phố Nam Định 

(đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); Xây dựng tuyến đường bộ mới 

Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển. Hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu 

tư hoàn thành các thủ tục để phấn đấu khởi công xây dựng Nhà máy thép xanh 

Xuân Thiện Nghĩa Hưng, Nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà 

máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nghĩa Hưng,… Tiếp tục triển 

khai thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 

theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. 

7. Phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển 

khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các Nghị 
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quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Chính phủ: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

04-NQ/TU ngày 18/6/2021 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/6/2021 của 

BCH Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND 

tỉnh; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2022 thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

8. Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại, vận động thu hút vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 

vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, viện trợ không hoàn lại không thuộc 

hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành 

cho Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đề xuất đầu tư đối với 03 dự án ODA: 

Dự án “Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu” 

và dự án “Tăng cường cung cấp Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và người yếu 

thế chất lượng cao tỉnh Nam Định” sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển 

châu Á (ADB); dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi vùng Đồng bằng 

sông Hồng theo hướng quản lý nước hiệu quả phục vụ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, nông thôn” (KEXIM2) sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc. Tiếp tục 

nghiên cứu cơ chế thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) 

nhằm đề xuất với tỉnh các hình thức triển khai cho phù hợp với từng dự án.  

Xây dựng Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nam Định.  

9. Quản lý và làm tốt việc cấp đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo 

quy định của Pháp luật. Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký 

thành lập; phối hợp tốt với các sở, ngành có liên quan theo dõi, nắm bắt tình 

hình hoạt động của các doanh nghiệp sau đăng ký. Cải thiện mạnh mẽ môi 

trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư và 

doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong 

tiếp cận đất đai và các dịch vụ. 

10. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu 

tư, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,... và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành. Giảm tối đa các cuộc thanh tra, kiểm tra gây chồng chéo 

theo đúng tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Phối 

hợp chặt chẽ với Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ 

doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; tạo điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp về tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh, nhất là các dự án có 

vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, các dự án trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ, hạ tầng đô thị,… Kêu gọi, tạo điều kiện để các nhà đầu tư 
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lớn về đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch. Tập trung kêu gọi, khuyến khích 

thu hút các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư trong các khu, 

cụm công nghiệp. Hạn chế thu hút đầu tư các dự án đầu tư ngoài khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, trừ trường hợp là những dự án động lực hoặc trường 

hợp đặc biệt.  

11. Thực hiện quy trình, thủ tục kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng 

hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, 

quản lý trong các đơn vị trực thuộc Sở và tập thể lãnh đạo Sở, các cá nhân tập 

thể lãnh đạo Sở năm 2022 theo đúng quy định của Tỉnh ủy. Thực hiện quy trình, 

thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức của Sở và tổng kết, bình 

xét thi đua khen thưởng năm 2022 đảm bảo công khai, minh bạch góp phần 

động viên cán bộ, công chức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. Tổ chức tổng kết công tác Đảng và cơ quan năm 2022, hội nghị cán bộ 

công chức theo đúng quy định.  

12. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy - Hội 

đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành trong chỉ đạo điều hành 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác Đảng, cơ quan 6 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ban Giám đốc, BCH Đảng bộ 

đề nghị các đồng chí đảng viên, công chức cơ quan nâng cao tinh thần trách 

nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra./.  

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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