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tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

 4 tháng đầu năm 2020 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị để đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020, nhiệm 

vụ trọng tâm thời gian tới và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Cục Thuế 

tỉnh, Cục Thống kê, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Sau khi nghe đồng chí 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến của các đại biểu; đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

4 tháng đầu năm 2020, dịch 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 cơ bản 

giữ được ổn định và đạt được một số kết quả. Tập trung triển khai thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, các bộ, ngành Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh, nhất là đã thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội, bảo đảm giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao; đến nay, trên địa bàn tỉnh 

chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Sản xuất nông nghiệp, 

thủy sản duy trì ổn định. Chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Tập 

trung đôn đốc đẩy nhanh công tác GPMB, tiến độ thi công, thực hiện thủ tục xây 

dựng các công trình trọng điểm, đã hoàn thành xây dựng cầu Thịnh Long và 

thông xe từ ngày 28/4/2020. Chỉ số PAPI năm 2019 đứng thứ 20/63 tỉnh, thành 

phố, tăng 2 bậc so với năm 2018; Chỉ số PCI năm 2019 đứng thứ 33/63 tỉnh, 

thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2018. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính 

sách an sinh xã hội 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, 

nhất là trong tháng 4 thực hiện cách ly toàn xã hội, các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ, hàng hóa không thiết yếu tạm dừng hoạt động, nhiều cơ sở sản xuất cầm 

chừng, thu hẹp, có cơ sở ngừng hoạt động, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 

bị ngưng trệ do lệnh phong tỏa của các nước trên thế giới. Nhiều chỉ tiêu kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong tháng 4 giảm so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công 

nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, giá trị hàng xuất khẩu, thu ngân sách…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. Vi phạm về quản lý đất đai, 

quản lý đê điều tại một số nơi vẫn còn xảy ra, việc xử lý các vi phạm còn chậm. 

Một số Sở, ngành chưa chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trong việc 

triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là triển khai các chế 

độ, chính sách pháp luật mới ban hành.  

Trong thời gian tới, để đảm bảo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa thực hiện 

hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19, vừa phát triển kinh tế - xã 

hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 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 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 chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Triển khai thực hiện các nội dung chỉ 

đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn 

bản số 48/UBND-VP2 ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tuyệt đối không 

được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tuyên truyền, vận động người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần 

thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, giữ 

khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn, tích cực khai báo y tế. 

- Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải và các Sở, 

ngành khác theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên cập nhật chỉ đạo của các Bộ, 

ngành Trung ương để kịp thời hướng dẫn việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện 

về phòng chống dịch đối với hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở 

giáo dục, đào tạo, hoạt động vận tải theo quy định. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các 

nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các cơ sở có đông người lao động, 

các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh; đảm bảo không làm ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp. 
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- Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện, thành phố  

tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế theo 

từng cấp độ kịch bản phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, 

không để bị động bất ngờ. 

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

tỉnh, Báo Nam Định, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về tình hình dịch 

Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân yên tâm, tin tưởng, 

nghiêm túc thực hiện. 

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

UBND tỉnh và tình hình thực tế, khẩn trương xây dựng các báo cáo, đề án trong 

Quý II năm 2020 và các nội dung, đề án trình tại kỳ họp thường kỳ tháng 7 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Tham mưu UBND 

tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp bất thường 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Các Sở, ban, ngành; huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 

số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 51/UBND-VP2 ngày 29/4/2020, Thông báo số 79/TB-UBND ngày 

05/5/2020. 

4. Các Sở, ban, ngành; huyện, thành phố tiếp tục 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. Chủ động cập nhật, triển khai kịp thời các chính sách của Nhà 

nước về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. 

 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Hướng dẫn các huyện, thành phố và nhân dân tập trung chăm sóc, bảo 

vệ cây lúa và cây màu vụ Xuân; 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. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố tập trung xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 

kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân 

đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu triển khai 

thực hiện cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2020-2025. 
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 - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, thành phố 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 về quản lý đê điều, thủy lợi. Tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra các công trình đê điều, công tác phòng chống 

thiên tai tại các địa phương. 

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ dự án liên quan đến các công trình 

đề điều sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. 

 - Chủ trì, 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. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về môi trường; thường xuyên 

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường của các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ 

môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất và khu 

vực nông thôn. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố tập trung đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về đất đai đối với các dự án, quy hoạch đã 

được phê duyệt. Đôn đốc xử lý các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào 

sử dụng; xử lý các vi phạm đất đai. 

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

- Tiếp tục 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. 

 - Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 Khu 

công nghiệp dệt may Rạng Đông và các cụm công nghiệp: CCN Yên Dương, 

huyện Ý Yên; CCN Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; mở rộng CCN Xuân Tiến, 

huyện Xuân Trường. Tập trung hoàn thiện các thủ tục xây dựng Khu công 

nghiệp Mỹ Thuận và các cụm công nghiệp: CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên; CCN 

Thanh Côi, huyện Vụ Bản; CCN làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu. 

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

phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các dự án đầu tư 

ngoài ngân sách nhà nước, tham mưu UBND tỉnh xử lý các vi phạm theo quy 

định của pháp luật.  
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8. Tài chính - Ngân sách 

 - Cục Thuế tỉnh, các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, 

dự báo tình hình thu ngân sách năm 2020, để có 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. 

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ, thực hiện tiết 

kiệm chi ngân sách để dành nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 

và thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

9. Văn hóa – Xã hội 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai tốt nội dung chương trình năm 

học 2019-2020 đảm bảo theo khung thời gian học và các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19; hướng dẫn triển khai kế hoạch thi tuyển các lớp đầu cấp.  

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, 

tổ chức các hoạt động nhân dịp các sự kiện lớn của Đảng và Nhà nước đảm bảo 

các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội quan tâm, thực hiện tốt các chính 

sách cho người có công theo quy định, đảm bảo an sinh xã hội; xử lý kịp thời 

các nội dung kiến nghị của công dân liên quan đến chế độ, chính sách đối với 

người có công, các đối tượng chính sách. Thường xuyên theo dõi, cập nhật 

thông tin về tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp. 

10. Công tác Nội vụ 

 - Tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ các nội dung theo Kế hoạch số 

51/KH-UBND ngày 09/5/2018; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2020 của 

UBND tỉnh; đồng thời rà soát, tham mưu điều chỉnh các nội dung để phù hợp 

với tình hình thực tế. 

 - Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và 

việc thực thi công vụ. 

 - Trên cơ sở kết quả Chỉ số PAPI, Chỉ số PCI, Chỉ số Par Index năm 

2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành liên 

quan, các huyện, thành phố rà soát, đánh giá, đề xuất các giải pháp tiếp tục cải 

thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh. Tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số PAPI, Chỉ số PCI, Chỉ 

số Par Index 2019 ngay sau khi Bộ Nội vụ công bố Chỉ số Par Index năm 2019. 
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11. An ninh quốc phòng 

 - Thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; đảm bảo 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. Thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao 

thông. 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng 

kiến thức an ninh - quốc phòng cho các đối tượng; tiếp tục chuẩn bị tốt các điều 

kiện để sẵn sàng thực hiện Mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, chỉ đạo của UBND 

tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ 

nạn xã hội; đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh. 

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; 

- 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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