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Tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố 

 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2020  

và công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

Ngày 01 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 

các huyện, thành phố để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 và công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự Hội 

nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Công an 

tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; 

tại điểm cầu các huyện, thành phố tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư 

Huyện ủy, Thành ủy Nam Định; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố và Lãnh đạo các phòng, ban liên quan. Sau khi nghe đồng chí Giám 

đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế báo cáo và ý kiến của lãnh đạo các sở, 

ngành, các huyện, thành phố; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

Quý I năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động 

mạnh đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; song dưới sự quyết 

tâm của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh ngay 

từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020, nên tình hình kinh tế - xã hội của 

tỉnh vẫn giữ được ổn định và có sự phát triển so với cùng kỳ. Tập trung triển 

khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng 

Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa 

ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Sản xuất công nghiệp duy trì 

đà phát triển, xuất khẩu đạt kết quả khá. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh công tác 

GPMB, tiến độ thi công, thực hiện thủ tục xây dựng các công trình trọng điểm. 

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. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

giữ vững.  
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Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: 

Dịch Covid-19 đã tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, 

hoạt động của doanh nghiệp bị thu hẹp, đã xuất hiện tình trạng người lao động 

mất việc làm, giảm giờ làm, nhất là lao động trong các ngành dệt may, da giầy, 

du lịch, dịch vụ... Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án còn chậm như 

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định, Khu công nghiệp Mỹ Thuận. Công tác 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020; việc triển khai các thủ tục thành lập 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các huyện còn chậm. Việc xử lý vi phạm 

đất đai còn chậm. Một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm các nhiệm vụ 

được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; thực hiện chính quyền điện tử, giải 

quyết các thủ tục qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chưa đạt yêu cầu, 

như: huyện Ý Yên. 

Để tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và triển khai 

các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; trong thời gian tới yêu cầu 

các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung cao độ, thực hiện 

nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch đã đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Ban chỉ đạo TW phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành Trung 

ương và các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Triển khai thực hiện 

ngay các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Báo Nam Định, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh hơn nữa 

công tác thông tin, tuyên truyền (nhất là tuyên truyền thông qua hệ thống truyền 

thanh của xã, phường, thị trấn) kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về tình 

hình dịch Covid-19, các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 

cách ly toàn xã hội, tạm dừng các cơ sở dịch vụ, kinh doanh hàng hóa không cần 

thiết, khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân yên tâm, tin 

tưởng, nghiêm túc thực hiện. 

- Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai 

Công điện số 03/CCD-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về thống kê, 

phân loại các trường hợp khám, điều trị chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch 

Mai và những người có liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Trường 

Sinh.  

UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị 

trấn, các thôn, xóm, tổ dân phố theo dõi, kiểm soát chặt chẽ nhân khẩu để kịp 

thời phát hiện những trường hợp ở nơi khác về địa phương, phối hợp với ngành 

Y tế triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo quy 

định.  
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- Sở Y tế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố rà soát, bổ sung phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, bảo đảm 

sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp về dịch nếu xảy ra. Sở Công 

Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án đảm bảo 

lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu sẵn sàng đáp ứng với từng cấp độ của 

dịch bệnh. 

- Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố quán triệt, chỉ đạo cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây 

nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. 

- UBND các huyện, thành phố chủ động kinh phí đảm bảo cho công tác 

phòng chống dịch, định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng tổng hợp kinh phí (có 

xác nhận của Kho bạc Nhà nước) báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. Sở Y tế tổng hợp, đề xuất mua sắm trang thiết bị y tế để đảm bảo 

đáp ứng với từng cấp độ của dịch bệnh. 

2. Các Sở, ngành căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của 

UBND tỉnh, khẩn trương xây dựng các báo cáo, đề án thực hiện Quý II năm 

2020 đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Hoàn thiện các nội dung, đề án trình 

kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Các huyện, thành phố thực hiện xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội chủ yếu trong Báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ 

đạo của Tỉnh ủy và trên cơ sở thông báo hướng dẫn của UBND tỉnh.  

4. Các Sở, ngành; huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó 

với dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-

TTg ngày 04/3/2020 và UBND tỉnh tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 

20/3/2020: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở 

Lao động TB và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên cập nhật các chính 

hỗ trợ của Nhà nước để kịp thời hướng dẫn, triển khai thực hiện; đồng thời tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được hưởng chính sách một 

cách nhanh nhất, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất. 

- Thành ủy, các Huyện ủy; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai 

thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội của Nhà nước đảm bảo đúng đối 

tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra các trường hợp vi phạm, trục lợi 

chính sách. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp 

luật, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trên địa bàn. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở ngành, UBND 

các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 để 

vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp. 
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 5. Công tác Quy hoạch 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, 

UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh 

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

- Các Sở ngành, UBND các huyện thành phố tiếp tục triển khai việc xây 

dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các quy hoạch đã được phê 

duyệt để thu hút các nhà đầu tư. Đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm và quản lý 

tốt quy hoạch.  

 6. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thành 

phố thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh đối với 

đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục tập trung hướng dẫn, tổ chức tái đàn lợn theo 

hướng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

 - Xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai năm 2020 theo phương 

châm “4 tại chỗ’. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, 

thủy lợi phòng chống lụt bão, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Thường xuyên 

kiểm tra, có biện pháp xử lý kiên quyết các vi phạm công trình đê điều, thủy lợi. 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án nước 

sạch nông thôn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. Đầu tư và xây dựng các công trình trọng điểm 

- Tập trung đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình 

đang triển khai: Giai đoạn 1 dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển 

của tỉnh với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B; khu 

Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần. Hoàn thiện các 

thủ tục để khởi công xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh (Bệnh viện 700 

giường cũ); Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định. 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở 

Công Thương, UBND thành phố Nam Định, UBND huyện Mỹ Lộc hỗ trợ, đôn 

đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy điện rác Greenity 

Nam Định.  

 - Tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan đến thực hiện dự án xây dựng 

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và dự án xây dựng trụ sở Thành ủy - 

HĐND - UBND thành phố Nam Định tại địa điểm mới. 

 8. Tài chính - Ngân sách 

 - Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, dự báo 

tình hình thu ngân sách năm 2020, qua đó đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành 

chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020.  

 - Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy 

nhanh việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh theo quy định. 
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9. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tập 

trung giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách. 

Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, thống kê về tình hình lao động, việc 

làm, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị triển khai các chính sách hỗ 

trợ theo quy định. 

10. Công tác Nội vụ 

 - Tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 51/KH-UBND 

ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 73/KH-

UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai việc tuyển dụng giáo viên 

đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

 - UBND các huyện khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thành lập Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng, hoàn thành trong tháng 4/2020. 

11. An ninh quốc phòng 

 - Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời 

gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, phòng, chống dịch Covid-19. 

 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nghiêm Mệnh lệnh của Bộ Quốc 

phòng, chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. 

Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn LĐ tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Thành ủy, các Huyện ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các VP; 

- Lưu: VP1, VP2. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Trần Kha 
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