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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định  

 

 

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-BKHĐT ngày 13/9/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành 

Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế 

hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định tại đơn vị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Huy động sức mạnh trí tuệ tập thể; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu 

nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, 

cung đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu của 

toàn ngành, của từng cán bộ, công chức và người lao động, đồng thời thể hiện 

cam kết quyết tâm hành động hiệu quả của ngành Kế hoạch và Đầu tư nhằm 

thực hiện thắng lợi, hiệu quả các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra với phương 

châm “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân trước dịch bệnh là nhiệm vụ 

quan trọng, ưu tiên hàng đầu; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời các đối 

tượng dễ bị tổn thương, đối tượng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh là nhiệm vụ 

trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, chuẩn bị kỹ các 

điều kiện, sẵn sàng tận dụng cơ hội để phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 

tăng trưởng phát triên bền vững là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách”. 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao đưa ra giải pháp, chương trình, 

cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2021-2026 của Trung ương, của tỉnh phù 

hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, 

khả thi cao nhất của đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Hưởng ứng Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch 

và Đầu tư giai đoạn 2021-2025, Công chức và người lao động Sở Kế hoạch và 
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Đầu tư tỉnh Nam Định tập trung, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả một 

số nội dung chủ yếu sau:  

1. Chủ đề thi đua:  

  “Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Nam Định đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng 

hành cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025”  

2. Nội dung chủ yếu 

Tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt các 

nhiệm vụ:  

(1) Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa 

phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính 

mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết và bảo đảm an sinh xã hội; chủ động 

trong công tác tham mưu nỗ lực hết mình, bám sát tình hình thực tiễn, phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị mạnh mẽ đề xuất các giải pháp tổng thể, đồng 

bộ, linh hoạt, kịp thời để đạt hiệu quả cao nhất trong phòng, chống dịch Covid-

19 và đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

(2) Hoàn thiện các chương trình, nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch, đề án, 

cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đảm bảo 

tiến độ, chất lượng phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành; 

trọng tâm là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Kế hoạch 

phát triển KTXH, đầu tư công 5 năm (2021-2025) và hằng năm, các nghị quyết 

chuyên đề,... Cụ thể như: 

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. Tập trung 

xây dựng, sớm hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo tích hợp đồng bộ các lĩnh 

vực, thống nhất với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia. Xây dựng kế hoạch 

tổng thể quản lý tài nguyên đất, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, bền vững, 

hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng đất. Tập trung thực hiện tốt các Quy hoạch 

trọng điểm như: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định 

đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng Khu chức 

năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040; Quy hoạch tuyến đường bộ 

mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, 

Lạc Quần - Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 

489C. Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn các huyện đến 

năm 2030; Quy hoạch vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy và vùng liên huyện 

Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 20701 ; Điều chỉnh Quy 
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1 Trong đó, tập trung quy hoạch hai bên tuyến đường trục phát triển nối vùng 

kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình và hai bên tuyến 

đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định để xúc tiến và thu hút đầu tư. 4 

hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý… Tổ chức lập Quy 

hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ; Quy hoạch chung xây dựng xã giai 

đoạn đến năm 2030 và các quy hoạch xây dựng khác phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh.  

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn 

ODA, ngân sách địa phương và tích cực huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 

để ưu tiên đầu tư, sớm hoàn thành một số công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan 

trọng thúc đẩy xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. 

(3) Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, đổi 

mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực; Xây dựng Chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư giai đoạn 2021-

2025 và danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2030, hướng 

tới các nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao, hiện đại. Nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 

tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước về tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh, 

trong đó ưu tiên các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, 

sản phẩm có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và 

thế giới. Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, 

đa dạng cả về quy mô, chất lượng, thực sự là một trong những động lực quan 

trọng trong nền kinh tế; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa tham gia hiệu quả vào chuỗi liên kết, đảm bảo hài hòa giữa hiệu quả kinh 

tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

(4) Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phục vụ 

cho phát triển kinh tế; thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; tập trung 

phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng, tạo nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách. 

Xây dựng và thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025; Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 

thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025. Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách và 

vốn xã hội hóa để đầu tư các công trình trọng điểm, có tính chiến lược lâu dài. 

Đa dạng hóa các hình thức đầu tư; từng bước giảm dần tỷ trọng đầu tư công 

trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà 

nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành 

phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất, 
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kinh doanh trên địa bàn. Áp dụng linh hoạt các hình thức kêu gọi vốn đầu tư 

theo các hình thức xã hội hoá, hợp tác đối tác công tư (PPP). Xây dựng và công 

bố danh mục các dự án khuyến khích đầu tư để huy động tối đa các nguồn lực 

trong xã hội cho đầu tư phát triển. 

(5) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ trọng tâm được giao, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.  

(6) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới, sáng 

tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ để nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

(7) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo 

phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường 

đổi mới sáng tạo; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác thông tin 

truyền thông, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ 

sở. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định 

của Bộ, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng nhất là quán triệt sâu sắc tư 

tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức về công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của bộ 

Chính trị (khóa XI) và Luật thi đua khen thưởng  sửa đổi, bổ sung, Chỉ thị số 

19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm 

(2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Qua đó làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động về 

vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do 

các cấp phát động trong đó trọng tâm phong trào thi đua do Thủ tướng Chính 

phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng và Quốc hội và các 

phong trào thi đua khác như: Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và 

phát triển”, Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung 

sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các 
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phong trào thi đua như phong trào thi đua “Cán bộ, công chức ngành Kế hoạch 

và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”, “Cán bộ 

ngành Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh phát động. 

3. Bám sát chỉ tiêu thi đua của tỉnh, của ngành, tổ chức các phong trào thi 

đua có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với chức năng nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan. Tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức các 

phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021 -

2025 hướng về cơ sở, thu hút rộng rãi đối tượng tham gia, đảm bảo hài hòa lợi 

ích của người lao động, lợi ích của cơ quan tổ chức và của cả xã hội. Các phong 

trào thi đua có nội dung, tiêu chí cụ thể, dễ thực hiện, dễ kiểm tra giám sát, huy 

động được sự tham gia đông đảo và hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, 

và người lao động tại cơ quan 

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen 

thưởng, thường xuyên kiện Hội đồng thi đua, khen thưởng, xây dựng và ban 

hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, kịp thời, tham gia tích cực 

các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức về công tác thi đua, khen 

thưởng. Tăng cường công tác giao lưu, phối hợp giữa các đơn vị trong Khối, 

Cụm thi đua, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Khối, Cụm thi đua. 

5. Tiếp tục Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân 

điển hình tiên tiến, giới thiệu các cá nhân, tổ chức có sáng kiến, cách làm hay 

đem lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại các 

đơn vị trong Khối, Cụm thi đua để các đơn vị cùng học tập. 

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung thi đua 

thực hiện công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thi đua, để rút kinh nghiệm, 

biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, 

đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai phong trào thi đua. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và 

người lao động tổ chức thực hiện tốt các nội dung, đảm bảo các điều kiện cần 

thiết tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch. 

Căn cứ vào nội dung tổ chức thực hiện phong trào thi đua, giao Văn 

phòng tham mưu Ban Giám đốc Sở tổ chức triển khai các nội dung thi đua theo 

hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết và đề 

nghị xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo đúng 

quy định. 
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Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các phòng, 

đơn vị thuộc Sở phản ánh bằng văn bản qua Văn phòng sở để tổng hợp báo cáo 

Lãnh đạo sở xem xét, điều chỉnh./. 

 
   Nơi nhận: 

    - Vụ TĐKTTT (Bộ KHĐT); 

    - UBND tỉnh (để báo cáo); 

    - Sở Nội vụ; 

    - Ban Giám đốc Sở; 

    - Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

    - Lưu: VT, VP. 

        

GIÁM ĐỐC 

             

 

       

 

 

 

       Mai Văn Quyết    
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