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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:         /BC-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Nam Định, ngày         tháng 10 năm 2019 

 
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng  

 và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019 
 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2019 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, dịch bệnh tả lợn Châu Phi lây 

lan trên diện rộng gây thiệt hại lớn cho sản xuất. UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2019 thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Tập trung 

chỉ đạo quyết liệt để tỉnh Nam Định sớm về đích xây dựng nông thôn mới, huy 

động mọi nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành 

chính, thu hút đầu tư, xây dựng Chính quyền điện tử, phòng chống dịch bệnh,... 

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển 

so với cùng kỳ; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

1. Công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM) 

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2020 gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Nghị 

quyết số 27-NQ/TU ngày 17/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng 

cường lãnh đạo việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020, sơ kết 03 

năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh 

về xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Lý luận và thực tiễn 

trong xây dựng NTM ở Việt Nam” tại tỉnh Nam Định.  

Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng 

công nhận 04 huyện (Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam Trực) đạt chuẩn NTM, 

thành phố Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến nay, 100% các 

huyện, thành phố đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tỉnh 

Nam Định là một trong 02 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng NTM. Tiếp tục phối hợp với Văn phòng điều phối NTM Trung ương đề 

nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Nam Định đạt chuẩn NTM. Triển 

khai thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu 

“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025; thực 

hiện các nội dung Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 và xây 

dựng các mô hình NTM kiểu mẫu.  
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2. Sản xuất nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường 

- Sản xuất Nông nghiệp: 

+ Hoàn thành thu hoạch cây vụ Đông với tổng diện tích 10.421 ha, giảm 

2,5% (-265 ha) so với vụ Đông năm trước
1
. Nhìn chung năng suất các cây trồng 

vụ Đông năm nay tương đương cùng kỳ năm trước. 

+ Vụ Xuân toàn tỉnh gieo trồng được 85.553 ha, giảm 0,7% (-592 ha), so 

với vụ Xuân năm trước
2
. Năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 69,4 tạ/ha, giảm 

0,17% (-0,12 tạ/ha); sản lượng thóc 509,8 nghìn tấn, giảm 0,8% so với vụ Xuân 

năm 2018. 

+ Vụ Mùa toàn tỉnh đã gieo trồng được 82.302 ha cây hàng năm các loại, 

giảm 2,8% (-2.390 ha) so với vụ Mùa năm trước
3
. Thời tiết tương đối thuận lợi, 

cây trồng được chăm sóc và phòng trừ kịp thời các đối tượng gây bệnh nên sinh 

trưởng và phát triển tốt. Ước tính năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 50,4 tạ/ha, 

tăng 0,4% (+0,22 tạ/ha) so với vụ Mùa năm 2018.  

Toàn tỉnh đã xây dựng được 346 mô hình “Cánh đồng lớn” với tổng diện 

tích 17.759 ha. Trong đó vụ Xuân 207 mô hình với diện tích 10.277; vụ Mùa 139 

mô hình lúa với diện tích 7.482 ha. 

- Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn 

Châu Phi đã xuất hiện trên hầu hết các xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành 

phố
4
. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt, đồng 

bộ các nhiệm vụ cấp bách ngăn chặn dịch bùng phát và lây lan
5
. Tăng cường 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm vững các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh và cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm. Đến ngày 30/9/2019, toàn tỉnh có 69 xã, phường, thị trấn đã qua 30 

ngày không phát sinh lợn ốm, chết (chiếm 32,2% tổng số xã có dịch), trong đó 

có 23 xã, phường, thị trấn đã công bố hết dịch (chiếm 11,2% tổng số xã có dịch). 

Ước 9 tháng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 111,8 nghìn tấn, bằng 73% 

kế hoạch năm và giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước.  

- Lâm nghiệp: Trong 9 tháng toàn tỉnh đã trồng được 520 nghìn cây phân 
tán các loại, đạt 74,3% kế hoạch và 42,1 ha rừng phòng hộ ven biển, bằng 
105,3% kế hoạch.  

- Thủy sản: Sản lượng thuỷ sản ước đạt 122.751 tấn, bằng 79,7% kế hoạch 

năm, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

                                           
1 
Trong đó diện tích trồng trên đất 2 lúa là 2.327 ha, giảm 14,1% (-381 ha).

 

2
 Trong đó diện tích lúa là 73.452 ha giảm 0,7% (-484 ha); rau màu và cây hàng năm các loại 12.101 ha, giảm 

0,9% (-108 ha). 
3
 Trong đó diện tích lúa là 73.467 ha, giảm 2,2% (-1.686 ha). 

4
 Đến ngày 30/9/2019, tổng số lợn chết, tiêu hủy là 259.698 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 14.173,6 tấn. 

5
 Ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/02/2019 chỉ đạo hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi; Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 và Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 

về chế độ tài chính hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác 

phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi,... Đồng thời tổ chức các Đoàn kiểm tra do lãnh đạo UBND 

tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi tại các địa phương. 
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lĩnh vực thủy sản. Ban hành Quyết định công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác 

thủy sản trên biển
6
. Tổ chức Lễ ký hợp đồng liên kết chuỗi sản xuất, chế biến 

Ngao theo tiêu chuẩn ASC giữa Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam với 

hai huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng và đại diện các hộ nuôi Ngao trên địa bàn 

tỉnh. Công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2018 của tỉnh 

Nam Định đạt 90 điểm, xếp ở vị trí cao nhất trong 63 tỉnh, thành phố.  

- Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Ban hành Quy 

định Bộ tiêu chí tạm thời và trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc 

Chương trình OCOP tỉnh Nam Định, giai đoạn 2019-2020. Tổ chức công bố 

Quyết định công nhận các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP đợt I 

năm 2019
7
. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của 

Chính phủ.  

- Nước sạch nông thôn: Khánh thành công trình nước thô mới từ sông Đào 

và dây chuyền xử lý nước 3.000 m
3
/ngày.đêm, nâng công suất chi nhánh cấp 

nước Vụ Bản lên 9.000 m
3
/ngày.đêm cung cấp cho các xã thuộc 02 huyện Vụ 

Bản, Ý Yên. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy nước sạch 

tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy và xây dựng trạm cấp nước thô tại xã 

Xuân Ninh, huyện Xuân Trường; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 

nhà máy nước sạch Yên Lợi tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên. Thường xuyên đôn 

đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư dự án cấp nước sạch nông thôn hoàn 

thiện thủ tục và thực hiện dự án theo chủ trương đã được phê duyệt.  

- Công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai: Triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác 

quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
8
. Tổ chức tổng kiểm tra các công trình đê điều và 

công tác phòng chống thiên tai của 10 huyện, thành phố. Các cấp, các ngành đã 

tập trung thực hiện nghiêm Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

triển khai các biện pháp ứng phó bão số 2, 3 và 4 theo phương châm “4 tại chỗ”.  

- Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016-2020); Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố. Tập 

trung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Xây dựng 

Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
9
. Ban hành các Kế hoạch thực 

                                           
6
 Quyết định 2095/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh.  

7
 Toàn tỉnh có 17 sản phẩm OCOP được công nhân hạng 4 sao; 19 sản phẩm OCOP được công nhân hạng 3 sao 

theo Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh.
 

8
 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh. 

9
 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh. 
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hiện
10

 và triển khai một số dự án, nhiệm vụ
11

 trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường. Triển khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác và cấp phép khai thác các 

mỏ cát tại huyện Nghĩa Hưng và Giao Thủy. Tổ chức đoàn kiểm tra 30 dự án 

thuê đất nhưng không triển khai hoặc ngừng hoạt động, còn nợ tiền thuê đất trên 

địa bàn tỉnh để có phương án xử lý theo quy định
12

. 

3. Công thương  

- Công nghiệp: Sản suất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và 
có mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 
12,98% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước 
đạt 49.832 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ

13
. Hầu hết các sản phẩm chủ yếu 

có mức tăng trưởng khá
14

.  

Thành lập CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên với diện tích 50ha; CCN Thanh - 
Côi, huyện Vụ Bản với diện tích 50 ha; CCN làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu 
với diện tích 10 ha; CCN Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc với diện tích 18,5 ha. Quyết 
định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Mỹ Thuận (tỷ lệ 1/500). 
Phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình làm việc với Bộ Công thương 
và các Bộ, ngành Trung ương về thủ tục đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam 
Định I tại Hải Hậu

15
.  

Triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng khu thương mại dịch vụ Yên 
Hồng, huyện Ý Yên với diện tích 25 ha. Chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư 
phát triển toàn cầu DIAMOND nghiên cứu, khảo sát, tư vấn phương án quy 
hoạch Khu du lịch sinh thái, đô thị biển Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng; Công 
ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Hàn Quốc nghiên cứu, khảo sát Khu công 
nghiệp - đô thị - dịch vụ Hồng Tiến, huyện Ý Yên. 

- Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 

32.695 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34/CT-

TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

                                           
10

 Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/4/2019 thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 05/12/2018 của 

Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 

94/KH-UBND ngày 12/7/2019  về thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn 

tỉnh; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 25/7/2019 về thu thập thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

tỉnh năm 2019; Kế hoạc số 113/KH-UBND ngày 19/9/2019 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho 

thế giới sạch hơn năm 2019; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động 

ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Định đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050,... 

11
 Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”; nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Nam Định”; 

nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Định”. 
12

 Đến ngày 27/9/2019, đã tổ chức kiểm tra được 21/30 dự án.
 

13
 Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,5%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt,... tăng 2,4%; 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,6%. Riêng Công nghiệp khai thác giảm 57,2%.
 

14
 Nước mắm tăng 11,5%; bánh kẹo các loại tăng 13,1%; sợi các loại tăng 14,4.%; vải các loại tăng 13,6%; khăn 

các loại tăng 12,6%; quần áo may sẵn tăng 14,3%; giày, dép tăng 16,1%; thuốc dạng viên các loại tăng 9,1%,... 

Một số sản phẩm như muối biển, thịt đông lạnh, chiếu các loại, sản phẩm may tre đan các loại, gạch bằng đất sét 

nung, vôi sống, máy đập tuốt lúa, đóng mới tàu thuyền giảm so cùng kỳ.
 

15
 Lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV); Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 

đã yêu cầu Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đảm bảo cung cấp than cho dự án; Nhà đầu tư đang 

hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng BOT. 
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05/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm 

đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi 

kinh doanh trái phép, chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại.  

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 

24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức Hội nghị phổ biến các nội dung 

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Kế 

hoạch thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 19/3/2019 của 

Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự chỉ đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công 

tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Phối hợp với Cục Thương mại điện tử 

và Kinh tế số triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng sàn giao dịch thương mại 

điện tử tỉnh Nam Định”'. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia nhiều chương 

trình, hội chợ triển lãm để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tăng 

cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
16

. Xây dựng Đề án tổ chức Hội 

chợ công thương khu vực phía Bắc - Nam Định năm 2020. 

- Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tháng 9 tăng 1,25% so với tháng 

trước và tăng 3,99% so với tháng 12 năm 2018; bình quân 9 tháng tăng 3,77% 

so với cùng kỳ
17

. 

- Xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn 9 tháng ước đạt 

1.455 triệu USD, bằng 85,6% kế hoạch năm và tăng 24,1% so cùng kỳ; giá trị 

hàng nhập khẩu ước đạt 847 triệu USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ.  

4. Xây dựng, Đầu tư, Giao thông, Truyền thông và Điện lực  

- Xây dựng: Phê duyệt và công bố Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông đến 

năm 2040; Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã Yên Bằng, Yên 

Quang, Yên Hồng, Yên Tiến, huyện Ý Yên đến năm 2035; Điều chỉnh, bổ sung 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030. Tiếp tục triển khai các bước lập Quy hoạch chung xây dựng khu chức 

năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040; Lập Chương trình phát triển 

đô thị tỉnh Nam Định đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo 

quy hoạch được duyệt. Ban hành và triển khai các Kế hoạch, Quy định thực hiện 

trong lĩnh vực xây dựng
18

. 

                                           
16

 Hội chợ triển lãm tại Điện Biên, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Bình, Lào Cai, 

Thanh Hóa, khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Gia Lai,… 
17

 Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc bình quân 9 tháng đầu năm tăng 2,5% so với cùng kỳ. 
18

 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc 

đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh trên địa bàn tỉnh; Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ 

thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh,… Xây 

dựng dự thảo Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; dự thảo 

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2019-2020. 
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- Đầu tư phát triển: Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-
NQ/TU ngày 09/6/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, xúc  tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020. 

Trong 9 tháng, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh 
tăng vốn cho 65 dự án với tổng số vốn đăng ký là 5.189,4 tỷ đồng và 193,46 
triệu USD

19
. Trong đó: Cấp mới cho 55 dự án đầu tư (48 dự án đầu tư trong 

nước và 07 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký là 4.071,4 tỷ đồng và 184,68 
triệu USD; Điều chỉnh tăng vốn 10 dự án đầu tư (09 dự án đầu tư trong nước và 
01 dự án FDI) với số vốn tăng là 1.118 tỷ đồng và 8,78 triệu USD. 

Tổng nguồn vốn đầu tư công đã giao kế hoạch đến hết tháng 9/2019 là 
3.126,5 tỷ đồng

20
. Đã tổ chức họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Tổng hợp thông tin, 
số liệu để chuẩn bị kiểm tra tiến độ thực hiện đối với các dự án được đầu tư 
bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2018. 

- Tiến độ triển khai một số dự án lớn, công trình trọng điểm của tỉnh: 

+ Tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn 
qua tỉnh Nam Định; triển khai thủ tục điều chỉnh dự án Xây dựng Bệnh viện đa 
khoa quy mô 700 giường theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn 
bản số 842/TTg-KGVX ngày 12/7/2019. Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi 
công dự án Xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh Nam Định bị sự cố do 
ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017. 

+ Tiếp tục đôn đốc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự 
án Đầu tư xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc 
Cầu Giẽ - Ninh Bình

21
; Xây dựng cầu Thịnh Long

22
; Khu Trung tâm lễ hội thuộc 

khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần
23

; Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần 
thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh

24
; dự án Tỉnh lộ 487B

25
, 488B

26
,... 

Đang giải phóng mặt bằng chuẩn bị khởi công dự án Tỉnh lộ 485B. 

- Triển khai thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị thị trấn các huyện, 
khu dân cư tập trung: 

                                           
19

 Bao gồm 57 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 5.189,4 tỷ đồng; 08 dự án FDI với tổng số 

vốn đăng ký là 193,46 triệu USD; trong đó riêng dự án của Tập đoàn Toray (Nhật Bản) đầu tư tại KCN Dệt may 

Rạng Đông có tổng vốn đăng ký 180 triệu USD. Cùng kỳ năm 2018 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 

và điều chỉnh tăng vốn cho 65 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 1.771,4 tỷ đồng; 18 dự án FDI 

với tổng số vốn đăng ký là 189,9 triệu USD và 206,5 tỷ đồng. 

20
 Ước kết quả giải ngân đến 30/9 đạt 71,3% kế hoạch. 

21
 Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến tháng 9/2019 ước đạt 1.135,2 tỷ đồng; bằng 43,7% tổng mức đầu tư 

Giai đoạn I của dự án. 
22

 Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện phần xây lắp đến hết tháng 

9/2019 ước đạt 252,0 tỷ đồng, bằng 73,6% giá trị dự toán phần xây lắp của dự án. 
23

 Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến tháng 9/2019 ước đạt 68,0 tỷ đồng; bằng 16,7% giá trị dự toán Giai 

đoạn I của dự án. 
24

 Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến tháng 9/2019 ước đạt 18,0 tỷ đồng; bằng 12,8% tổng mức đầu tư của 

dự án. 
25

 Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến tháng 9/2019 ước đạt 47,0 tỷ đồng; bằng 45,3% tổng mức đầu tư Giai 

đoạn I của dự án. 
26

 Dự án khởi công tháng 7/2019, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến tháng 9/2019 ước đạt 30,0 tỷ đồng; 

bằng 14,1% tổng mức đầu tư Giai đoạn I của dự án. 
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+ Các dự án khu đô thị thị trấn các huyện: Có 08/10 dự án đã triển khai xây 
dựng; trong đó có 06 khu đô thị đã tổ chức đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở, 
lũy kế số tiền nộp ngân sách là 1.340,4 tỷ đồng

27
, 01 khu đô thị đang tích cực 

hoàn thành thủ tục để chuẩn bị bán đấu giá đất
28

, 01 khu đô thị đang triển khai 
xây dựng

29
.  

+ Các dự án khu dân cư tập trung: Có 07/22 dự án đã triển khai xây dựng, 
trong đó 03 dự án đã tổ chức đấu giá đất đợt 1cho nhân dân làm nhà ở, lũy kế số 
tiền nộp ngân sách là 73,5 tỷ đồng

30
; Còn lại 15/22 dự án đang trong quá trình 

lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu và giải 
phóng mặt bằng. 

- Về xây dựng thành phố trung tâm vùng: Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện 
Nghị Quyết số 06-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Tỉnh ủy về Xây dựng phát triển 
thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam 
đồng bằng sông Hồng. Triển khai các bước điều chỉnh tổng thể Quy hoạch 
chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

31
; 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 
2025

32
. Ngày 16/7/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 

số 721/NQ-UBTVQH14 đồng ý thành lập phường Lộc Hòa, phường Mỹ Xá 
thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

33
. UBND tỉnh đã có Quyết định phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xã Mỹ Xá thành phố Nam Định, 
phê duyệt quy hoạch phân khu xã Lộc Hòa thành phố Nam Định đến năm 2025.  

Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II, đang GPMB để triển khai giai đoạn 
III dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Dệt may

34
, GPMB Xây dựng khu đô thị mới 

Thống Nhất giai đoạn III; Xây dựng khu đô thị mới Mỹ Trung giai đoạn II,... 
Khai trương, đưa vào hoạt động Khách sạn Nam Cường - Nam Định tại khu đô 
thị Hòa Vượng, đạt tiêu chuẩn 4 sao Quốc tế đầu tiên tại tỉnh Nam Định. Tiếp tục 
đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần Tập 
đoàn Nam Cường

35
.  

                                           
27

 Số liệu tính đến ngày 25/9/2019 (Bao gồm: Năm 2017 là 141,828 tỷ đồng; Năm 2018 là 649,629 tỷ đồng; Năm 

2019 là 548,957 tỷ đồng). Trong đó: Khu đô thị thị trấn Lâm, huyện Ý Yên 321,342 tỷ đồng; Khu đô thị thị trấn 

Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng 121,415 tỷ đồng; Khu đô thị thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy 206,582 tỷ đồng; 

Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc 171,638 tỷ đồng; Khu đô thị thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân 

Trường 405,327 tỷ đồng; Khu đô thị thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản 114,111  tỷ đồng. 
28

 Khu đô thị Yên Định, huyện Hải Hậu dự kiến bán đấu giá đất trong Quý IV năm 2019. 
29

 Khu đô thị thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. 
30

 Số liệu tính đến ngày 25/9/2019 (Bao gồm: Khu dân cư xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản 57,208 tỷ đồng; Khu dân 

cư tập trung xóm Bắc xã Mỹ Thịnh 16,386 tỷ đồng); Khu dân cư Yên Thọ, huyện Ý Yên đã hoàn thành đấu giá 

đất đợt 1, đang thu tiền để nộp vào NSNN. 
31

 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040 

tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 28/3/2019. Đơn vị tư vấn đang tiến hành các bước 

Lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPNĐ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 

945/QĐ-UBND ngày 09/5/2019. 
32

 Ngày 21/8/2019, UBND thành phố phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với “ Điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025”. 
33

 Ngày 30/8/2019, UBND thành phố đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 

thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định.  
34

 Riêng Trường tiểu học Khu đô thị Dệt may dự kiến khởi công Quý IV năm 2019. 
35

 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 21/TB-UBND ngày 01/3/2019 yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và 

thực hiện đúng cam kết cho từng dự án, đồng thời có văn bản đề xuất gia hạn thực hiện dự án theo quy định. 

Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 296/UBND-VP5 cho phép giãn tiến độ đầu tư một số dự án 

trên địa bàn tỉnh Nam Định của Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.  
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Hoàn thành đưa vào sử dụng Trường tiểu học Trần Nhân Tông tại Khu đô 

thị Hòa Vượng. Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự 

án Xây dựng đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định
36

; Khu đô 

thị mới phía Nam sông Đào
37

. Triển khai điều chỉnh quy hoạch và tiến hành các 

thủ tục để kêu gọi các dự án sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư: Xây dựng 

khách sạn thông minh và trung tâm thương mại Nam Định
38

; Cải tạo chung cư 

trên địa bàn thành phố Nam Định; Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội; Xây 

dựng khu phức hợp vui chơi giải trí và đô thị thông minh; Xây dựng khu chức 

năng hỗn hợp Lộc Vượng; Xây dựng bãi đỗ xe công cộng tại khu đất số 1 

đường Quang Trung, phường Bà Triệu
39

. Triển khai chủ trương nghiên cứu, 

khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành, huyện 

Mỹ Lộc
40

. 

- Giao thông vận tải: Các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải đáp ứng tốt 

nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân
41

. Tổ chức tổng kiểm tra xe 

ô tô chở khách, ô tô vận tải, container và xe mô tô trên địa bàn tỉnh. Triển khai 

thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát 

hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông
42

. Ban hành các Kế 

hoạch thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải
43

. Tổ chức thu phí trở lại trạm 

BOT Mỹ Lộc từ ngày 20/3/2019 được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ và 

nghiêm chỉnh chấp hành; triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo 

hình thức điện tử tự động không dừng theo kế hoạch. 

 - Về trật tự an toàn giao thông: Trong 9 tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 94 

vụ tai nạn giao thông (giảm 09 vụ), trong đó 86 vụ đường bộ, 08 vụ đường sắt; 

làm 43 người chết (giảm 08 người); 78 người bị thương (giảm 11 người) so cùng 

kỳ năm 2018
44

.   

- Thông tin, truyền thông: Đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ cho công 

tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của nhân 

dân
45

. Xây dựng sản phẩm thông tin đối ngoại tuyên truyền, quảng bá về tỉnh 

Nam Định; Đề án nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở. Tổ chức triển lãm số 

3D về Hoàng Sa, Trường Sa; Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2019.  

                                           
36

 Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến tháng 9/2019 ước đạt 280,0 tỷ đồng; bằng 80,8% TMĐT của dự án. 
37

 Dự án khởi công tháng 5/2019, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến tháng 9/2019 ước đạt 60,0 tỷ đồng; 

bằng 13,9% tổng mức đầu tư Giai đoạn I của dự án. 
38

 Dự án đã khởi công ngày13/01/2019; Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tin học - Điện tử Nam Định. 
39

 Các dự án này đang chờ điều chỉnh quy hoạch chung TP Nam Định để hoàn thiện thủ tục đầu tư. 
40

 Ngày 10/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 346/UBND-VP5 đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ 

phần năng lượng Greenity Nam Định được nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tại 

xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc. Nhà đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án đầu tư. 
41

 Ước 9 tháng, luân chuyển hành khách đạt 1.502,8 triệu lượt người.km, tăng 12,4%; luân chuyển hàng hóa đạt 

5.529,7 triệu tấn.km, tăng 8,6% so với cùng kỳ. 
42

Theo Quyết định số 2782/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ Giao thông Vận tải. 
43

 Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí 

thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ,đường sắt, đường thủy nội địa 

và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 550/KH-BATGT ngày 16/4/2019 của Ban an toàn giao 

thông tỉnh về thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. 
44

 Số liệu do Uỷ ban an toàn giao thông tỉnh cung cấp (tính đến 15/9/2019). 
45

 Doanh thu dịch vụ Viễn thông 9 tháng ước đạt  1.501 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm. 
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- Điện lực: Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng ước đạt 1.888,6 Tr.kwh, 

tăng 13,1% so với cùng kỳ; đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho sản xuất và 

sinh hoạt của nhân dân. Tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư các dự án nâng cấp hệ 

thống lưới điện trên địa bàn tỉnh 

5. Tài chính, Ngân hàng, Đăng ký kinh doanh  

- Tài chính: Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh; Quy định 

khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan nhà 

nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội,… thuộc tỉnh Nam Định quản lý; 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Phân cấp thẩm 

quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

(trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh 

Nam Định; Quyết định điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành 

phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô công theo quy định tại Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP; tiếp tục hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo 

quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.  

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 4.030 tỷ 

đồng, bằng 81% dự toán năm, tăng 9% so với cùng kỳ
46

. Chi ngân sách đạt 

9.133 tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm. Đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, 

thưởng và thực hiện các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng 

chính sách.  

- Ngân hàng: Đến ngày 30/9/2019, huy động vốn ước đạt 61.940 tỷ đồng, 

tăng 14% so với đầu năm và tăng 17,1% so cùng kỳ; tín dụng đối với nền kinh tế 

ước đạt 59.988 tỷ đồng, tăng 7,0% so với đầu năm và tăng 11,8% so cùng kỳ 

(trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 65,9% và tăng 6,8%; dư nợ trung hạn 

và dài hạn chiếm tỷ trọng 34,1% và tăng 7,3% so với đầu năm). Nợ xấu chiếm tỷ 

lệ 1,18%, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của ngân hàng Nhà nước. Ban hành Chỉ thị 

số 06/CT-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường củng cố, 

hoàn thiện và phát triển vững chắc Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối 

với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương 

trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thiết lập đường dây nóng và hộp thư điện 

tử để nắm bắt và xử lý kịp thời mọi phản ánh của người dân, doanh nghiệp và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng Nam Định. 

- Đăng ký doanh nghiệp: Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

cho 622 doanh nghiệp và 55 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng 

ký 5.444 tỷ đồng
47

, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn 

tỉnh lên 8.547 doanh nghiệp và 712 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn 

                                           
46

 Trong đó: Thu nội địa 3.694 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm, tăng 9% so với cùng kỳ (Bao gồm: thu tiền sử 

dụng đất 1.656 tỷ đồng, bằng 108% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ; thu nội địa trừ tiền sử dụng đất 2.038 tỷ 

đồng, bằng 67% dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ); Thu thuế xuất nhập khẩu 297 tỷ đồng, bằng 73% dự 

toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ; Thu huy động, đóng góp khác 39 tỷ đồng. 
47

 Cùng kỳ năm 2018 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 593 doanh nghiệp và 105 chi nhánh, văn 

phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 4.634,8 tỷ đồng. 
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đăng ký 65.211 tỷ đồng. Có 631 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá 

sản, bỏ địa chỉ kinh doanh
48

; Có 172 doanh nghiệp khôi phục hoạt động trở lại
49

. 

6. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

- Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019 ở các 

cấp học, ngành học, với điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia xếp thứ 

nhất toàn quốc
50

. Khai giảng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-

2020; Tổ chức Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2018-2019. 

Triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh 

trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 tỉnh Nam Định”. Ban hành và 

triển khai các Kế hoạch thực hiện trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
51

. Thực 

hiện tốt nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn Xanh - Sạch - 

Đẹp - An toàn
52

. Tổ chức thành công giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn 

quốc tại Nam Định
53

. Thực hiện Chương trình hợp tác, đã tiếp nhận 03 học sinh 

của tỉnh U Đôm Xay (Lào) học tập tại trường Đại học Điều dưỡng. 

- Y tế: Đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân 

dân; chủ động phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn. Tổ 

chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Nói không 

với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng”. Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định. Ban hành và 

triển khai các Kế hoạch thực hiện trong lĩnh vực y tế
54

.  

                                           
48

 Trong đó đã thu hồi đăng ký kinh doanh 62 doanh nghiệp và 31 chi nhánh, văn phòng đại diện. 
49

 Cùng kỳ năm 2018 có 511 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; Có 

150 doanh nghiệp khôi phục hoạt động trở lại. 
50

 Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT, đoàn Nam Định đứng thứ 4 toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt giải với 75 

giải/88 học sinh tham gia, đạt 85,2% (gồm 01 giải Nhất, 26 giải Nhì, 26 giải Ba và 22 giải Khuyến khích). Kỳ thi 

THPT quốc gia, toàn tỉnh có 98,57% học sinh đỗ tốt nghiệp, trong đó thí sinh của tỉnh có số điểm trung bình cao 

nhất toàn quốc (5,91 điểm); Có 8/9 môn thuộc tốp 10 tỉnh có mức điểm trung bình cao nhất toàn quốc,trong đó 

điểm trung bình môn Toán và môn Hóa học cao nhất cả nước (Toán 6,52 điểm, Hóa học 5,94 điểm). Tại các kỳ 

thi quốc tế, tỉnh Nam Định có 01 học sinh đạt huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế; 01 học sinh đạt Huy 

chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương.  
51

 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-

2025; Kế hoạch biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo 

dục phổ thông; Kế hoạch triển khai mô hình phong trào “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma 

túy vào bạo lực học đường”. 
52

 Kết quả trong 9 tháng đã kiểm tra công nhận mới và công nhận lại 48 trường đạt chuẩn quốc gia (gồm 16 trường 

Mầm non; 16 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II; 13 trường THCS; 03 trường THPT); 14 trường được 

công nhận Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 202/261 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia và 

97/261 trường đạt Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn; 188/281 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II và 259/281 

trường đạt Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn; 214/234 trường THCS đạt chuẩn quốc gia và 114/234 trường đạt Xanh - Sạch 

- Đẹp - An toàn; 34/45 trường THPT đạt chuẩn quốc gia và 8/45 trường đạt Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. 
53

 Kết quả: Đoàn Vận động viên học sinh tỉnh đứng thứ 2 (sau đoàn vận động viên thành phố Hồ Chí Minh). 
54

 Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15/01/2019 tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung Vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 

em từ 1-5 tuổi; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 25/02/2019 triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 25/02/2019 phòng chống dịch năm 2019; Kế hoạch số 35/KH-

UBND ngày 18/3/2019 truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông 

thôn tại Nam Định giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 18/3/2019 

triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019; Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản 

lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn Bệnh viện 

Nhi tỉnh triển khai phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 

1337/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh. 
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- Lao động - Xã hội: Các cấp, các ngành đã tổ chức tốt việc thăm, tặng quà, 

chúc thọ và trợ cấp cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán và ngày 

Thương binh liệt sỹ 27/7 với tổng kinh phí trên 108 tỷ đồng. Giải quyết cho 

khoảng 36.218 lượt đối tượng là người có công và thân nhân người có công 

được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Tổ chức đoàn cán bộ của 

tỉnh đi thăm, viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Phối 

hợp với Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam tổ chức sự kiện hưởng 

ứng “Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ lần thứ 4” tại tỉnh Nam Định
55

. Triển 

khai thực hiện Mô hình Ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ 

em và phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ban hành và triển khai các Kế hoạch 

thực hiện trong lĩnh vực lao động, xã hội
56

. Trong 9 tháng đã giải quyết việc 

làm mới cho khoảng 26,5 ngàn lượt người lao động, đạt 82% kế hoạch (trong 

đó 1.060 người đi xuất khẩu lao động, đạt 82,3% kế hoạch); đào tạo nghề cho 

29.094 người, đạt 84,3% kế hoạch, trong đó dạy nghề cho lao động nông thôn 

5.350 người.  

- Văn hoá, thể thao, du lịch: Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 

số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định. Tổ chức 

nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao phục vụ chào mừng các ngày lễ, kỷ 

niệm lớn đảm bảo an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân. 

Hoàn thiện hồ sơ khoa học Lễ hội chùa Keo Hành Thiện, huyện Xuân Trường; 

hồ sơ khoa học Lễ hội đền thờ Đức Thánh tổ Nguyễn Minh Không, xã Yên Xá, 

huyện Ý Yên đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản 

văn hóa phi vật thể Quốc gia. Xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị Thực 

hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định đến năm 

2030”; Đề án Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn 

tỉnh; Đề án Quy định mô hình Khu du lịch cấp tỉnh. Đoàn vận động viên của tỉnh 

tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế đạt nhiều thành 

tích cao với 76 huy chương (29 HCV, 19 HCB và 28 HCĐ)
57

. Trong 9 tháng tổng 

số khách du lịch đạt khoảng 2,43 triệu lượt người, tăng 3,8% so cùng kỳ; doanh 

thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 636 tỷ đồng, tăng 7,1% so cùng kỳ. 

- Khoa học, công nghệ: Thành lập Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Nam Định. Hỗ trợ 14 tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đăng 

ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ theo Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 

                                           
55

 Sự kiện được tổ chức vào ngày 30-31/3/2019. Có khoảng trên 1.000 trẻ tự kỷ, cha mẹ, giáo viên, tình nguyện 

viên,… đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tham gia. 
56

 Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 22/02/2019 thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo 

vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng, giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 25/02/2019 

thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng, 

giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 11/4/2019 triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 

2019; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 18/4/2019 triển khai Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động; Kế 

hoạch số 60/KH-UBND ngày 18/4/2019 về đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, 

năm 2019; Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện Đề án sáp 

nhập 06 trường trung cấp vào trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Nam Định; Đề án hỗ trợ người tham gia cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập. 
57

 Trong đó: Giải Điền kinh học sinh Đông Nam Á tại Indonesia đạt 02 HCV và 02 HCB; Giải Điền kinh Quốc 

tế thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 26 đạt 07 HCV, 01 HCB và 03 HCĐ xếp thứ Nhất toàn đoàn; Giải vô 

địch Wushu trẻ toàn quốc đạt 02 HCV và 02 HCĐ; Giải vô địch Bơi trẻ toàn quốc đạt 01 HCĐ,...  
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10/7/2017 của HĐND tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện 43 đề tài, dự án khoa 

học công nghệ; tiếp nhận 25 nhiệm vụ khoa học công nghệ đăng ký thực hiện 

năm 2020. Hoàn thành hướng dẫn chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các 

Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Tổ chức kiểm tra đo 

lường chất lượng sản phẩm hàng hóa thiết yếu theo kế hoạch. Ban hành và triển 

khai các Kế hoạch thực hiện trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
58

. 

- Phát thanh truyền hình: Làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh toàn diện 

các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa 

bàn tỉnh. Trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực 

hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu 10 năm thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các 

biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác 

bảo đảm an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm,… Phê 

duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Nam 

Định trên vệ tinh năm 2019”.  

- Bảo hiểm xã hội: Triển khai hệ thống tin nhắn đa phương tiện giữa người 

dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Tổng thu bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 9 tháng ước đạt 2.816,4 tỷ đồng đạt 

68% kế hoạch; tổng số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 197,5 tỷ 

đồng. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,4% dân số. Chỉ đạo đẩy mạnh chi trả dịch vụ 

an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
59

. 

7. Công tác Nội vụ 

- Hoàn thành các báo cáo, đề án trình tại Kỳ họp thứ tám
60

 và Kỳ họp thứ 

chín
61

 HĐND tỉnh khóa XVIII. 

- Các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Xuân Trường đã tổ chức lấy ý 

kiến cử tri đối với đề án sáp nhập các xã theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 tỉnh Nam Định
62

. 

- Xây dựng các Đề án thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

                                           
58

 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài 

vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao 

năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. 
59

 Văn bản số 280/UBND-VP7 ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh. 
60

 Kỳ họp bất thường diễn ra vào ngày 31/5/2019  theo Kế hoạch số 103/KH-HĐND ngày 21/5/2019 của HĐND tỉnh. 
61

 Kỳ họp thường lệ năm 2019 theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 22/5/2019 của HĐND tỉnh 
62

 Gồm: Đề án sáp nhập xã Hải Toàn vào xã Hải An: Kết quả lấy ý kiến cử tri tại xã Hải Toàn đạt 82,92%, xã 

Hải An đạt 99,53% nhất trí với đề án. HĐND huyện Hải Hậu đã ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sáp 

nhập. Đề án sáp nhập xã Nghĩa Phúc vào xã Nghĩa Thắng: Kết quả lấy ý kiến cử tri tại xã Nghĩa Phúc đạt 100%, 

Nghĩa Thắng đạt 96,96% nhất trí với đề án. HĐND huyện Nghĩa Hưng đã ban hành Nghị quyết tán thành chủ 

trương sáp nhập. Đề án sáp nhập xã Yên Xá vào thị trấn Lâm: Kết quả lấy ý kiến cử tri tại thị trấn Lâm đạt 

99,75%, xã Yên Xá đạt 79,24% nhất trí với đề án. HĐND huyện Ý Yên đã ban hành Nghị quyết tán thành chủ 

trương sáp nhập. Đề án sáp nhập xã Yên Thành vào Yên Nghĩa: Kết quả lấy ý kiến cử tri tại xã Yên Nghĩa đạt 

98,7%, xã Yên Thành đạt 33,71% nhất trí với đề án. Đề án sáp nhập xã Xuân Thượng vào xã Xuân Thủy: Kết 

quả lấy ý kiến cử tri tại xã Xuân Thượng đạt 3,95%; xã Xuân Thủy đạt 84,66% nhất trí với đề án.  
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hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tiếp tục hoàn thiện 

Quy định về luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp; Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cấp xã. 

- Tiếp tục triển khai các đề án, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 

51/KH-UBND ngày 19/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 

10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ, Chương trình hành động số 18/CTr-TU 

ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề 

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 16/7/2018 về thực 

hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ, Chương trình hành 

động số 19/CTr-TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 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
63

. Đánh giá kết quả 02 năm thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa 

XII. 

- Quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ “Tổ chức triển khai thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã” từ Sở Nội vụ về Văn phòng 

UBND tỉnh. Rà soát, sửa đổi Quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, 

viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có bằng sau đại học 

được tuyển dụng, tiếp nhận về công tác tại tỉnh. 

- Công bố Quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh 

nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước. Ban hành, 

triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019; Kế hoạch công tác kiểm tra của Tổ 

kiểm tra công vụ của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh 

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước thuộc tỉnh Nam 

                                           
63

 Thành lập Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Nhà hát chèo, Đoàn cải lương, 

Đoàn kịch nói; Hợp nhất Trung tâm điều dưỡng người có công Nam Phong và Trung tâm điều dưỡng người có 

công tỉnh; Thành lập Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm dạy nghề cho trẻ 

khuyết tật và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở hợp nhất 

Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Trung 

tâm truyền thông giáo dục sức khỏe; Giải thể Nhà khách UBND tỉnh; Giải thể Trung tâm xúc tiến du lịch; Thành 

lập Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định; Chuyển Phòng công chứng số 1 trực 

thuộc Sở Tư pháp thành đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên; Chuyển Trung tâm Dịch vụ đấu giá 

tài sản trực thuộc Sở Tư pháp, thành đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên 10 đề án hợp nhất Trung 

tâm văn hóa huyện, thành phố và Đài phát thanh; 06 đề án giải thể trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện; 01 

đề án chuyển trung tâm phát triển cụm công nghiệp sang đơn vị tự chủ kinh phí chi thường xuyên; 01đề án chuyển 

Ban Quản lý di tích Đền Trần sang đơn vị tự chủ tài chính; 01 đề án chuyển Công ty chợ thành Ban Quản lý chợ 

thành phố Nam Định và là đơn vị tự chủ tài chính.  
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Định
64

. Thẩm định, phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc vị trí 

việc làm, khung năng lực vị trí việc làm của các trường mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở, trung học phổ thông. 

- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phát động phong trào 

thi đua năm 2019. Xét duyệt, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ và đạt thành tích trong các lĩnh vực công tác
65

. Báo cáo sơ kết 

05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
66

. 

- Tôn giáo: Đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tuân thủ các quy 

định của pháp luật. Tổ chức thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc tôn giáo 

nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ trọng,… Tuyên truyền phổ biến Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thi hành.  

8. Xây dựng chính quyền điện tử, 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. Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đã tổng kết, 

đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ năm 2019. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 

của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 

điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định năm 2019. Hoàn thành 

các thủ tục để phê duyệt điều chỉnh dự án Phát triển hạ tầng khung Chính phủ 

điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020. 

- Ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/02/2019 thực hiện Nghị 

quyết số 02/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. 

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của tỉnh đứng thứ 

35/63 tỉnh, thành phố; tăng 06 bậc so với năm 2017
67

. Chỉ số hiệu quả quản trị 

và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 đứng thứ 22/63 tỉnh, thành phố; 

giảm 19 bậc so với năm 2017
68

. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 

2018 đứng thứ 40/63 tỉnh, thành phố; giữ nguyên thứ bậc so với năm 2017
69

. 

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018 đứng thứ 15/63 

                                           
64

 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh. 
65

 Trình Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua Chính phủ” cho 09 tập thể. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xét, trình 

Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 14 mẹ; tặng huân, huy 

chương kháng chiến cho 04 cá nhân và 01 gia đình; Huân chương Độc lập cho 115 gia đình có nhiều liệt sỹ theo 

quy định,… 
66

 Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh. 
67

 Trong đó: Có 05 chỉ tiêu tăng điểm (Tiếp cận đất đai tăng 0,45 điểm; Tính minh bạch tăng 0,09 điểm; Chi phí 

thời gian tăng 0,35 điểm; Chi phí không chính thức tăng 2,35 điểm; Tính năng động của chính quyền tỉnh tăng 

2,04 điểm); Có 05 chỉ tiêu giảm điểm (Gia nhập thị trường giảm 1,13 điểm; Cạnh tranh bình đẳng giảm 0,31 

điểm; Hỗ trợ doanh nghiệp giảm 0,12 điểm; Đào tạo lao động giảm 0,68 điểm; Thiết chế pháp lý và an ninh trật 

tự giảm 0,09 điểm). 
68

Chỉ số PAPI năm 2018 của tỉnh là 44,63 điểm. Trong đó: Có 03 chỉ số tăng điểm là kiểm soát tham nhũng trong 

khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công; 03 chỉ số giảm điểm là tham gia của người dân 

ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình; 02 chỉ số mới đưa vào là quản trị môi trường 4,47 điểm 

và quản trị điện tử 2,88 điểm. 
69

 Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 là 75,6%; giảm 0,9% so với năm 2017 là 76,5%. 
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tỉnh, thành phố; tăng 46 bậc so với năm 2017
70

. Tổ chức Hội nghị phân tích 

đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính qua 

đó đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

- Tổ chức kiểm tra Cải cách hành chính tại 12 đơn vị
71

. Nghiên cứu ban 

hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 

4, thủ tục hành chính liên thông. 

- Triển khai thực hiện lộ trình sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo 

in cấp phát miễn phí. Từ 01/01/2019 sử dụng Công báo điện tử đối với Công 

báo của Trung ương; từ 01/7/2019, sử dụng Công báo điện tử đối với tất cả công 

báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

9. Quốc phòng, An ninh, Nội chính 

- Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy 

định. Các địa phương tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2019 cho các đơn vị đầu 

mối đạt 100% chỉ tiêu (2.600 công dân) đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, 

đúng luật. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự 

trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2019-2025 và những 

năm tiếp theo. Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các 

trọng điểm đê, kè, cống. Hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ý Yên, 

Vụ Bản, Mỹ Lộc. Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 

2009-2019; 05 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương về 

phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và 

những năm tiếp theo. Mở 01 lớp đào tạo 40 đồng chí sỹ quan dự bị bằng nguồn 

ngân sách tỉnh.  

- Biên phòng: Thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu 
bảo vệ chủ quyền biển và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Triển khai Kế 
hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống 
mua bán người” và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người. 
Thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn cho ngư dân và các hoạt 
động kinh tế trên biển; đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận 
thương mại, xuất nhập cảnh trái phép,… Phát động đợt thi đua đặc biệt chào 
mừng và tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội 
biên phòng, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân. 

- An ninh: Đảm bảo tốt an ninh chính trị, an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn
72

. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg 

ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, 

                                           
70

 Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 là 87,9%; tăng 18,1% so với năm 2017 là 69,8%. 
71

 Bao gồm 4 huyện: UBND thành phố Nam Định, UBND các huyện Xuân Trường, Mỹ Lộc, Vụ Bản; 08 sở, 

ngành: Sở Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động 

Thương binh và Xã Hội, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, . 
72

 Đấu tranh 50 chuyên án, triệt phá 43 ổ nhóm côn đồ, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cờ bạc. Điều tra làm rõ 

330/383 vụ (đạt 86,3%), trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Bắt 479 vụ đánh bạc; trong đó khởi tố 79 

vụ. Phá 28 chuyên án, triệt xóa 14 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh. Phát hiện, bắt 

1.365 vụ, 1.482 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu khối lượng tương 

đương 18 bánh hêrôin, 10,3 kg MTTH (dạng đá), 112 gam cỏ mỹ, 18.635 viên MTTH (thuốc lắc),... trong đó 

khởi tố 421 vụ, xử lý hành chính 944 vụ. 
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chữa cháy tại khu dân cư; Tích cực tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp 

thời các trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa 

cháy
73

. Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 

25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với 

tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Kế 

hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019. Tổ chức 

Hội nghị tổng kết 15 năm mô hình “An toàn trường học”, triển khai mô hình 

“Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học 

đường”. Triển khai Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an 

xã
74

. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý các ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
75

.  

- Thanh tra: Toàn ngành thanh tra đã tiến hành 308 cuộc thanh, kiểm tra. 

Công tác tiếp dân được duy trì tốt theo quy định, đã tiếp 3.098 lượt công dân 

(tăng 157 lượt so với cùng kỳ); tiếp nhận và xử lý 2.141 đơn thư (tăng 276 đơn 

so với cùng kỳ); tình hình khiếu nại tố cáo nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo đông 

người vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng liên kết. Đã giải quyết được 49/73 vụ 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 67,1%). Kiểm tra, rà soát, tổng hợp, giải 

quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh 

theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh. Đôn đốc các 

sở, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn 

đọng theo Công văn số 203/UBND-VP8 ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh. 

Ban hành và triển khai các Kế hoạch thực hiện trong lĩnh vực phòng, chống 

tham nhũng
76

. Tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng cấp tỉnh năm 2018 và tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính 

cho lãnh đạo chủ chốt và các chức danh có thẩm quyền xử phạt của các Sở, 

ngành, UBND các huyện, thành phố. Rà soát, tự chấm điểm công tác phòng 

chống tham nhũng theo Bộ chỉ số phòng chống tham nhũng năm 2018. Tập huấn 

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 

- Tư pháp: Thẩm định 35 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND 

và UBND tỉnh. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND và UBND tỉnh Nam Định kỳ 2014-2018. Xây dựng Quy định về đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn tỉnh. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho 959 vụ việc. Ban hành Kế hoạch, kiểm 

                                           
73

 Kiểm tra, xử lý 207 trường hợp vi phạm quy định an toàn PCCC, phạt trên 200 triệu đồng. 
74

 Đến nay, đã chính quy 127/204 công an xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 62,3%. 
75

 Phát hiện, xử lý hành chính 467 trường hợp vi phạm. 
76

 Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/01/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 

26/KH-UBND ngày 27/02/2019 về triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; 

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/2/2019 về thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 

104/KH-UBND ngày 22/8/2019 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021”,... 
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tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và các Kế hoạch trong lĩnh vực Tư pháp
77

.  

Trong 9 tháng đầu năm các cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý mới 3.982 

việc, tương ứng với số tiền là 98,1 tỷ đồng. Đã giải quyết xong 3.533 việc (đạt 

77,9%) tương ứng với số tiền là 59,2 tỷ đồng (đạt 33,3%). 

10. Công tác khác 

- Triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

- Các ngày 18-19/5/2019, tỉnh Nam Định đã đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao 

tỉnh U Đôm Xay, Nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại tỉnh về các nội 

dung trong Chương trình hợp tác giữa 02 tỉnh. 

- Ngày 17/8/2019 tại thành phố Nam Định đã diễn ra hội nghị hợp tác phát 

triển giữa tỉnh Nam Định và thành phố Hà Nội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành 

phố Hà Nội và đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định chủ 

trì hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh 

đạo HĐND - UBND; đại diện một số Sở, ban, ngành, doanh nghiệp của thành 

phố Hà Nội và của tỉnh Nam Định. 

- Ngày 21/8/2019 đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì, tổ chức hội nghị 

với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thống nhất nội dung về lĩnh vực kinh 

tế - xã hội phục vụ cho công tác xây dựng Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Nam Định tại Đại hội Đại biểu lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Đánh giá chung:  

Tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn như: 

Biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài, tình hình 

dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp. Song, với sự nỗ 

lực của Đảng bộ, chính quyền và dân trong tỉnh cùng cộng đồng doanh nghiệp; 

kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì đà phát triển, một số chỉ tiêu 

có mức tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước như: Giá trị sản xuất thủy 

sản, chỉ số sản xuất công nghiệp, giá trị hàng xuất khẩu,... 

- Đã tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh như: 

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Tổng kết 10 năm 

                                           
77

 Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/01/2019 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 

06/KH-UBND ngày 08/01/2019 về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 08/01/2019 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/3/2019 thực hiện Đề án phổ 

biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 

18/3/2019 về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Kế hoạch triển khai trợ giúp pháp lý cho người 

khuyết tật theo Quyết định số 3888/QĐ-BTP ngày 18/12/2012 của Bộ Tư pháp; Kế hoạch thanh tra năm 2019,... 
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thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 

của tỉnh; sơ kết 03 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề số 04, 05, 06, 07 của 

Tỉnh ủy; từ đó đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả nhằm thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu trong những năm tiếp theo.  

- Công tác xây dựng NTM tại các địa phương tiếp tục được triển khai quyết 

liệt, vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, 100% xã, huyện đạt chuẩn NTM, thành phố 

Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Nam Định 

là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về 

đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

 - Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các 

giải pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

Công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2018 của tỉnh đạt 90 

điểm, xếp ở vị trí cao nhất trong 63 tỉnh, thành phố. 

- Tập trung xử lý vi phạm đất đai theo kết luận của Đoàn Công tác số 02 Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Kết luận số 43-KL/TU ngày 

22/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

- Tích cực triển khai các nội dung về công tác quy hoạch như: Điều chỉnh 

tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định; Quy hoạch hai bên 

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

tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông, huyện Nghĩa 

Hưng; Quy hoạch chung đô thị mới 4 xã huyện Ý Yên,… để kêu gọi đầu tư.    

- Các công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến 

độ GPMB và thi công: Dự án Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế 

biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Khu Trung tâm lễ 

hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; Cải tạo, nâng cấp một số hạng 

mục quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh; Khu đô thị mới phía Nam 

sông Đào; Tỉnh lộ 487B, 488B, 485B,... các dự án sử dụng vốn của nhà đầu tư 

như: Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông và các cụm công 

nghiệp trên địa bàn. Hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng khách sạn Nam 

Cường, Trường tiểu học Trần Nhân Tông tại Khu đô thị Hòa Vượng.  

- Chỉ đạo quyết liệt về công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, tập trung kêu gọi 

các nhà đầu tư lớn vào đầu tư các dự án hạ tầng công nghiệp, dịch vụ thương 

mại,... trên địa bàn tỉnh. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá, nhất là đầu tư trong 

nước, với số vốn đăng ký đầu tư tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2018.  

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng các khu, 

cụm công nghiệp để có mặt bằng sạch thu hút đầu tư. 

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển; ngành Giáo dục tiếp tục 

đạt kết quả cao, dẫn đầu toàn quốc về điểm trung bình các môn thi THPT quốc 

gia. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi. 

An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính 
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sách cho các đối tượng theo quy định. Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, 

đối thoại với công nhân lao động trong tỉnh tại Khu công nghiệp Bảo Minh. 

- Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được chỉ đạo 

quyết liệt. Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn 

bản quốc gia, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nền hành 

chính. Khai trương đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 

Nam Định.  

- Hoàn thành xây dựng và phê duyệt các đề án theo Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về 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.  

- Hoàn thành sắp xếp, xử lý xe ô tô công theo quy định trước thời hạn yêu cầu 

của Chính phủ. 

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các đoàn thể, trong đó đã tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp gỡ và đối 

thoại với công nhân, người lao động. 

- Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm và chỉ 

đạo quyết liệt; các cấp, các ngành đã thường xuyên rà soát, phân loại để giải 

quyết. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo, công khai, công bằng, 

đúng luật. Thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, 

đến nay đã chính quy được 62,3%. Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được 

đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Đã chuẩn bị tốt 

các điều kiện về thông tin báo chí, an toàn giao thông, an ninh trật tự để Trạm 

thu phí BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại từ ngày 20/3/2019. An ninh chính trị và trật 

tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Một số khó khăn và tồn tại, hạn chế: 

- Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, lây lan rất nhanh trên địa bàn 

của 10 huyện, thành phố, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của 

nhân dân, doanh nghiệp. Mặc dù các cấp, các ngành đã chỉ đạo quyết liệt trong 

công tác hỗ trợ nhưng vẫn còn có vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ kinh phí 

phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

- Vi phạm đất đai còn diễn biến phức tạp, công tác xử lý các vi phạm tại 

một số địa phương còn chưa đạt yêu cầu. Việc thực hiện các thủ tục hành chính 

về đất đai trong một số trường hợp còn chậm. Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với các năm trước. 

- Tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư của một số dự án trọng điểm còn 

chậm như Dự án: Xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh bị sự cố do ảnh 

hưởng của bão, lũ năm 2017; Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Dệt may Rạng 

Đông; Khu công nghiệp Mỹ Thuận; Xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Mỹ 

Thành; Chuyển đổi mô hình quản lý đầu tư Cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước 

thải Khu công nghiệp Hòa Xá; Xây dựng nhà máy nước sạch tại Ý Yên, Hải 
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Hậu, Giao Thủy... Việc huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ quỹ đất để 

đầu tư xây dựng thành phố Nam Định chưa được thực hiện hiệu quả. 

- Thu hút các nhà đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút được 

các nhà đầu tư lớn. 

- Thu ngân sách từ các thành phần kinh tế đạt thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Quản lý tài chính nói chung, nhất là các quỹ ngoài ngân sách chưa đảm bảo theo 

quy định còn xảy ra vi phạm tại một số đơn vị.  

- Cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, có chuyển biến nhưng nhìn 

chung vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử 

còn chậm. Chất lượng tham mưu của một số Sở, ngành, địa phương chưa đạt yêu 

cầu, còn chung chung, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không chủ động tham mưu 

cho lãnh đạo tỉnh trong việc triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến 

lĩnh vực phụ trách. Việc thực hiện đạo đức công vụ tại một số cơ quan, đơn vị và 

một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt yêu cầu. 

- Một số tổ chức tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp. Tình hình khiếu nại, tố cáo 

còn diễn biến phức tạp, khiếu nại, tố cáo đông người có xu hướng liên kết và gia 

tăng. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP QUÝ IV NĂM 2019 

Các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nội dung trong Chương trình 
công tác năm 2019 và các thông báo, kết luận giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân 
tỉnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, 
giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các chương trình, kế 
hoạch của UBND tỉnh nhất là Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2019 của 
UBND tỉnh. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2019. Từ những kết quả và tình hình thực tế 9 tháng đầu 
năm, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm và giải pháp trong 3 tháng cuối năm, cụ thể như sau:  

1. Công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM) 

Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị toàn quốc Tổng kết 
10 Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Phối hợp chặt 
chẽ với Văn phòng điều phối NTM Trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ 
công nhận tỉnh Nam Định đạt chuẩn NTM. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng NTM 
nâng cao, NTM kiểu mẫu. Xây dựng Quy định về điều kiện công nhận xã đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu; tổ chức thẩm định các xã đề nghị xét, công nhận đạt 
chuẩn NTM nâng cao. 

Tổ chức Hội đồng tư vấn, đánh giá, xếp hạng và công nhận các sản phẩm 
nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP đợt II năm 2019. 

2. Sản xuất nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường  

- Sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo bảo vệ tốt các trà lúa Mùa giai 
đoạn cuối vụ; thu hoạch nhanh, gọn lúa để chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất 
cây vụ Đông đảm bảo kịp thời vụ và chất lượng. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị 
tốt các điều kiện triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2020. Tăng cường công tác 



21 

 

quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy 
sản trên địa bàn tỉnh. 

- Chăn nuôi: Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh 
trên đàn gia súc, gia cầm để có các biện pháp phòng chống kịp thời, nhất là đối 
với dịch tả lợn Châu Phi. Tiếp tục triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 
chuồng trại, khu vực chăn nuôi đợt II năm 2019 để tiêu diệt mầm bệnh, đảm bảo 
vệ sinh môi trường (từ ngày 20/9/2019 đến ngày 20/10/2019). Hướng dẫn các hộ 
chăn nuôi đủ điều kiện thực hiện tái đàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. Thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vắc xin vụ Thu và tiêm 
phòng bổ sung hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo thực hiện chi trả 
tiền hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi đảm bảo theo đúng quy định. 

- Thuỷ sản: Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện thả giống vụ Đông Xuân; 
hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống căn cứ nhu cầu thực tế đảm bảo đủ số lượng 
và chất lượng con giống để cung cấp cho các hộ nuôi. Thường xuyên rà soát, 
kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm của các tàu cá. Tiếp tục triển khai đồng bộ các 
biện pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu khai thác hải sản bất hợp pháp, không 
báo cáo và không theo quy định (IUU). 

- Nước sạch nông thôn: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư cấp 
nước sạch nông thôn; đồng thời khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư các 
dự án cấp nước sạch tại các xã, thị trấn chưa có nước sạch theo tiêu chuẩn. Phấn 
đấu đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu dân số nông thôn được sử dụng nước sạch năm 
2019 từ 75% trở lên. 

- Công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai: Thường trực phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định; xử lý và ngăn ngừa tình trạng vi 
phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi. Xây dựng dự thảo Quy định phân cấp quản 
lý công trình thủy lợi và điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo 
quy định của Luật Thủy lợi. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tu bổ đê 
điều thường xuyên. 

- Tài nguyên và Môi trường: Tập trung hoàn thành Bảng giá các loại đất 
giai đoạn 2020-2024; Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất và Danh 
mục các dự án công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha 
thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2020; đề án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 
tỉnh Nam Định; đề án Điều tra đánh giá hiện trạng xả nước và khả năng tiếp 
nhận nước thải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh Nam Định; nhiệm vụ “Đánh 
giá khí hậu tỉnh Nam Định”; nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch thực hiện thỏa thuận 
Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Nam Định”. Tiếp tục tập trung thực 
hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn 
tỉnh; dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”. Rà soát Quy 
hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Hướng dẫn thực hiện các 
nội dung tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. 

3. Công thương  

- Công nghiệp: Tạo mọi điều kiện thuận lợi và triển khai kịp thời các chính 
sách, quy định của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh 
nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. 
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Tổ chức Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư trên địa bàn tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Đôn đốc đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Rạng Đông để thu hút các nhà đầu tư 
thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tập trung triển khai các thủ tục 
để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận, CCN Yên Bằng huyện 
Ý Yên, CCN Mỹ Tân huyện Mỹ Lộc, CCN Thanh - Côi huyện Vụ Bản, CCN 
làng nghề Hải Vân huyện Hải Hậu, CCN Yên Dương huyện Ý Yên, mở rộng 
CCN Xuân Tiến huyện Xuân Trường, CCN Đồng Côi huyện Nam Trực,… Phối 
hợp với Nhà đầu tư chuẩn bị các điều kiện để sớm khởi công xây dựng Nhà máy 
Nhiệt điện BOT Nam Định I tại huyện Hải Hậu. 

- Thương mại: Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị 
trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá; đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện lưu 
thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm. Kiểm soát, ổn định thị trường, kiên quyết xử 
lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch 
vụ thương mại vi phạm các quy định của pháp luật. Tổ chức, hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp tham dự các Hội chợ triển lãm nhằm quảng bá thương hiệu và tiêu 
thụ sản phẩm. 

4. Xây dựng, Đầu tư, Giao thông, Truyền thông và Điện lực 

- Xây dựng: Tập trung hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng 

khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040; Chương trình phát 

triển đô thị tỉnh Nam Định đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch 

phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2019-2020. Tiếp tục kiểm soát chặt 

chẽ, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đảm bảo tiến 

độ và hiệu quả đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 46/2019/NQ-

CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối 

với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.   

- Đầu tư: Khởi công dự án Tỉnh lộ 485B; dự án Xử lý cấp bách các công 

trình đê điều của tỉnh Nam Định bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017. 

Tiếp tục đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các 

dự án Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với 

đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Xây dựng cầu Thịnh Long; Cải tạo, nâng 

cấp Tỉnh lộ 487B, 488B; Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn 

hóa thời Trần, Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm cố Tổng Bí 

thư Trường Chinh; Xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung các 

huyện, các tuyến đường trục của các huyện,... Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết 

định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh 

Nam Định. Tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án Xây dựng Bệnh viện đa 

khoa quy mô 700 giường. Kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư xây dựng 

các nhà máy sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy nhanh các thủ tục để sớm hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung 

xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn 

thành quy hoạch phân khu 3 phường, xã phía Nam sông Đào. Tăng cường các 

giải pháp khai thác nguồn lực từ quỹ đất thành phố Nam Định để phục vụ đầu tư 
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các công trình, cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn 

thành thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2020. Tập trung chỉ đạo 

giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị 

mới phía Nam sông Đào; Xây dựng đường trục trung tâm phía Nam thành phố 

Nam Định; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Dệt may giai đoạn III; các 

dự án khu đô thị Thống Nhất giai đoạn III, khu đô thị Mỹ Trung giai đoạn II. 

Hướng dẫn, phối hợp với nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án 

Khách sạn thông minh và trung tâm thương mại. Xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu 

tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố 

Nam Định như: Khu đô thị mới, Cải tạo chung cư trên địa bàn thành phố Nam 

Định, Khu nhà ở xã hội, Khu phức hợp vui chơi giải trí và đô thị thông minh, 

Khu chức năng hỗn hợp Lộc Vượng, Bãi đỗ xe công cộng tại khu đất số 1 

đường Quang Trung, phường Bà Triệu. Khởi công xây dựng khu xử lý rác thải 

tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc. Tập trung chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị 

sáng - xanh - sạch - đẹp, nhất là trong dịp đăng cai tổ chức Hội nghị toàn quốc 

tổng kết 10 Chương trình MTQG xây dựng NTM và trong dịp Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020. 

Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện và có phương án xử lý đối với các dự án 
được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài NSNN triển khai chậm, không triển khai 
hoặc triển khai không đúng mục đích so với Quyết định chủ trương đầu tư đã 
được UBND tỉnh phê duyệt. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt Quy chế 
phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không 
sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định; Chỉ thị số 
47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu 
thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử 
dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; Văn bản số 
4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thúc 
đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng. Triển khai thực hiện Nghị định số 
37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Quy hoạch. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ 
doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất 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 xây 
dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng đô thị, nhà ở cho 
công nhân lao động tại các khu công nghiệp,… Tích cực chuẩn bị các điều kiện 
để có thể sớm tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh đầu năm 2020.  

- Giao thông vận tải: Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và 
vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tập trung thực hiện đồng bộ 
các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí an 
toàn giao thông (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương). Đôn đốc, đẩy 
nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình đầu tư xử lý điểm đen mất an 
toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 10 và Quốc lộ 21. Đẩy mạnh công tác tuyên 
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truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tăng cường theo 
dõi kiểm tra các phương tiện vận tải qua thiết bị giám sát hành trình và đường dây 
nóng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

- Thông tin, truyền thông: Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho công tác 
chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của nhân dân. 
Tổ chức tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với 
người phát ngôn của các xã, phường, thị trấn; tập huấn kỹ năng viết tin bài cho 
cán bộ làm công tác thông tin cơ sở và cán bộ phụ trách tin, bài trang thông tin 
điện tử tổng hợp của các Sở, ngành, địa phương. Nghiên cứu xây dựng Trung 
tâm điều hành thông minh, trước mắt thực hiện đối với ngành y tế, giáo dục. 

- Điện lực: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất, kinh 
doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư các 
dự án nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. 

5. Tài chính, Ngân hàng 

- Tài chính: Tăng cường công tác quản lý thu NSNN, triển khai quyết liệt 
các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán 
thu ngân sách năm 2019 ở mức cao nhất, trong đó số thu nội địa trừ tiền sử dụng 
đất tăng ít nhất từ 5% trở lên. Tập trung rà soát chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký 
thuế, nâng cao chất lượng quản lý kê khai thuế bằng phương thức điện tử; đẩy 
mạnh công tác hoàn thuế điện tử. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để 
kiết kiệm chi thường xuyên; không chi những việc chưa cần thiết. Đẩy mạnh 
thanh tra, kiểm tra thuế, có biện pháp hiệu quả chống thất thu đối với các hoạt 
động chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại; thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời 
công khai thông tin các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. Đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, chi cho các đối tượng 
chính sách, chi cho an sinh xã hội. Tập trung hoàn thành phương án sắp xếp, xử 
lý cơ sở nhà đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Kiểm tra, 
hướng dẫn các đơn vị thực hiện sắp xếp, xử lý xe ô tô công theo phướng án 
được phê duyệt đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

- Ngân hàng: Chỉ đạo thực hiện nghiêm các chính sách tiền tệ và đảm bảo 
hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả. Tích cực huy động các nguồn vốn, chủ 
động cân đối để đảm bảo khả năng thanh khoản và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. 
Tập trung vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng 
đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi tăng khả năng tiếp cận 
vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, góp phần hạn chế tín dụng đen. 
Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ 
xấu. Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua 
ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. 

6. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội  

- Giáo dục và Đào tạo: Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ học kỳ I năm 
học 2019-2020; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 và 
thành lập các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020. Tổ 
chức rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất đáp 
ứng điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-
2021. Hoàn thành Kế hoạch triển khai đề án “Phát triển giáo dục Mầm non giai 
đoạn 2018-2025”; Xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hóa giáo dục. Bảo đảm 
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an ninh, an toàn, vệ sinh trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, 
trang bị kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây 
dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Tiếp tục phối hợp với 
Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án tổ chức Hội khỏe Phù đổng toàn quốc 
tại Nam Định vào năm 2020. 

- Y tế: Tập trung thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh 

cho nhân dân; chủ động phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn trên địa 

bàn. Phê duyệt và triển khai thực hiện đề án Quy định giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Đẩy mạnh công tác 

truyền thông về phòng chống dịch bệnh, về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế 

hoạch hoá gia đình. Thường xuyên kiểm tra giám sát chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, xử lý kịp 

thời các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm. 

- Lao động - Xã hội: Đảm bảo giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các 

đối tượng là người có công và thân nhân người có công theo quy định. Chuẩn bị 

các điều kiện phục vụ công tác thăm, tặng quà cho các đối tượng nhân dịp Tết 

Nguyên đán. Tập trung rà soát, điều tra, phân loại hộ năm 2019 theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều. Tổ chức Hội thi tay nghề giỏi cấp tỉnh và thành lập 

đoàn tham dự Hội thi tay nghề giỏi toàn quốc lần thứ XI năm 2020. Tiếp tục tập 

trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 

18/4/2019; rà soát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. Tổ 

chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và chống bạo lực trên cơ sở giới. 

- Văn hoá, thể thao, du lịch: Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, 

các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin giải 

trí của nhân dân. Tập trung hoàn thành Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị Thực 

hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định đến năm 

2030”; Đề án Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn 

tỉnh; Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh (loại hình lễ 

hội). Tăng cường công tác quản lý lễ hội; thanh, kiểm tra các hoạt động kinh 

doanh, dịch vụ văn hoá công cộng như quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, lưu trú 

du lịch nhằm kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh. 

Chuẩn bị tổ chức Hội thi hát Văn nhân dịp kỷ niệm 05 năm Nghi lễ thờ Mẫu 

Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể 

của nhân loại. 

- Khoa học công nghệ: Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ đã được phê duyệt, đặc biệt là các dự án sản xuất giống, dự án hỗ trợ 

các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, đổi mới 

công nghệ, xây dựng quyền sở hữu trí tuệ,... Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong 

hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 

10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn bức 
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xạ hạt nhân. Tăng cường công tác kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm hàng 

hóa thiết yếu. 

- Phát thanh truyền hình: Tập trung tuyên truyền toàn diện, khách quan về 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề nhân dân quan tâm, tạo sự 

đồng thuận trong xã hội. Trong đó tập trung tuyên truyền về Hội nghị toàn quốc 

Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 tổ chức tại 

tỉnh; phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các biện pháp phòng chống dịch tả lợn 

Châu Phi; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo đảm an toàn giao thông, đấu 

tranh phòng chống các loại tội phạm. Tập trung chuẩn bị tốt các tác phẩm báo chí 

tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ 

IV; liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2019. 

- Bảo hiểm xã hội: Tiếp tục tuyên truyền, vận động, mở rộng các đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo 

hiểm y tế năm 2019 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đảm bảo giải quyết đúng chế độ 

chính sách và các quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm. Đẩy mạnh 

công tác thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp. 

7. Công tác Nội vụ 

- Chuẩn bị tốt các đề án, báo cáo trình tại Kỳ họp bất thường (dự kiến vào 

tháng 10) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 

XVIII.  

- Đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 19/5/2018 của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ, 

Chương trình hành động số 18/CTr-TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai các nội dung 

theo Phương án Tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 

2019-2021 tỉnh Nam Định. Hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả 02 năm thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của BCH Trung ương Đảng khóa XII.  

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-

CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019; Kế hoạch 

công tác kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Tiếp tục hoàn thiện Quy định về luân chuyển, điều động và định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý 

trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Quy chế tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức cấp xã. Thẩm định, phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản 
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mô tả công việc vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị sự 

nghiệp công lập còn lại. 

- Triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua - Khen thưởng 

năm 2019. Hướng dẫn các cấp, các ngành tổng kết công tác thi đua khen thưởng 

năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.   

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động tôn giáo; theo dõi, nắm 

tình hình hoạt động của các tôn giáo, đảm bảo theo đúng quy định của 

pháp luật.  

8. Xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính  

- Triển khai thực hiện tốt, ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nam Định. Tiếp tục thực hiện tốt việc 

gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia; giải 

quyết thủ tục hành chính trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam 

Định. 

- Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có 

ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia. Phê duyệt thiết kế thi công - dự toán, 

lựa chọn nhà thầu để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án Phát triển hạ tầng 

khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện 

Nghị quyết số 02/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Văn 

bản chỉ đạo và Thông báo kết luận của Chủ tịch tại UBND tỉnh tại Hội nghị 

phân tích, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành 

chính tỉnh Nam Định. 

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ 

số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 

2019 của tỉnh. 

9. Quốc phòng, An ninh, Nội chính  

- Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, 

phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức diễn tập chiến 

đấu phòng thủ cấp xã năm 2019. Triển khai thực hiện quy trình các bước trong 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Hoàn thành chương trình đào tạo 

cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành 

quân sự cơ sở khóa VI. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc 

phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 
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- Biên phòng: Tăng cường quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển, 

địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn. Quản lý chặt 

chẽ hoạt động của các phương tiện nghề cá, hoạt động khai thác tài nguyên 

khoáng sản. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ 

chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông; Đề án Tăng cường quản lý, bảo vệ chủ quyền 

vùng biển, giữ gìn an ninh trật tự cho phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực 

biên giới biển của tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2019. 

- An ninh: Hoàn thành triển khai Đề án đưa công an chính quy xuống đảm 

nhiệm các chức danh công an xã. Tham mưu các cấp chính quyền chỉ đạo giải 

quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên trong tôn giáo, các điểm mâu thuẫn khiếu tố 

phức tạp tại thị trấn Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng), xã Yên Thắng (huyện Ý 

Yên), thị trấn Yên Định, xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu),... Tăng cường công tác 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tập trung đấu tranh, trấn áp các 

loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao, ma túy;  

đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-

CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đặc biệt trong dịp 

Tết Nguyên đán.  

- Thanh tra: Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc đông người phức 

tạp, rà soát các vụ việc khiếu tố tồn đọng để tập trung giải quyết. Chỉ đạo giải 

quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra 

khiếu kiện vượt cấp.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra đã được phê 

duyệt. Tập trung lực lượng thực hiện 02 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo 

chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Triển khai cuộc thanh tra về thực hiện chính 

sách hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi, quản lý các quỹ ngoài ngân sách và xử lý vi 

phạm đất đai. Xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thanh tra năm 2020 

đảm bảo chỉ thanh tra, kiểm tra 01 lần/năm đối với 01 doanh nghiệp. Sơ kết 02 

năm thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Xây dựng cơ sở 

dữ liệu về thanh tra tỉnh Nam Định theo dự án khoa học đã được UBND tỉnh phê 

duyệt. Làm tốt công tác công khai minh bạch nhất là công khai minh bạch về tài 

chính và đầu tư xây dựng nhằm nâng cao chỉ số phòng chống tham nhũng của 

cấp tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Tiến 

hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 

và phòng chống tham nhũng của các huyện, thành phố, sở, ngành.  

- Tư pháp, thi hành án dân sự: Đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác xây 

dựng, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt 

Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản 

quy phạm pháp luật vào cơ sở quốc gia về pháp luật. Tổ chức các hoạt động 
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hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 2019. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Tập trung 

xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành đạt kết quả các vụ việc có điều kiện thi 

hành; nhất là các vụ án có giá trị thi hành lớn, án tín dụng ngân hàng, án trọng 

điểm, tham nhũng, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước. 

10. Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành và 

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu 

cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX ngay 

trong năm 2019. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống 

kê tỉnh và các Sở, ngành liên quan đảm bảo tính đúng, tính đủ các chỉ tiêu về 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách Nhà nước và Kế hoạch đầu tư công 

năm 2020 trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Tiếp tục triển khai các 

bước lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành của tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận:  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;          

- Thường trực Tỉnh uỷ;          

- TT HĐND, UBND tỉnh;  

- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;    

- UBND các huyện, thành phố;           

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh; 

- Lưu VP1, VP2. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  
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