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BÁO CÁO 

Rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020 

  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013. Căn cứ vào các mục tiêu, định hướng 

phát triển các ngành, lĩnh vực, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu 

quả các mục tiêu đề ra, kết quả cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện công bố quy hoạch 

Căn cứ vào các mục tiêu, định hướng phát triển tại Quyết định số 

2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã tổ 

chức công bố công khai rộng rãi và chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tuyên 

truyền, quán triệt nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đồng thời, công bố rộng 

rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của tỉnh và 

các Sở, ban, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân và người dân tiếp cận, nắm bắt thông tin về quan 

điểm, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch để 

phục vụ nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh 

vực; tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh,… 

2. Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam 

Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thành các quy hoạch, 

chương trình, kế hoạch đầu tư trung hạn và kế hoạch hàng năm của tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập 

trung triển khai cụ thể thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 

XIX nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố tiến hành lập 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 của các địa phương; các Sở, ban, ngành thực hiện điều chỉnh hoặc xây dựng 

mới quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực phù hợp với mục tiêu, định hướng 

phát triển đã đề ra trong Quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể như sau: 
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2.1. Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, 

thành phố Nam Định 

Đã phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của 10/10 huyện, thành phố 

theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ 

về lập, phê duyệt, quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị 

định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính 

phủ và Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, 

sản phẩm chủ yếu. 

2.2. Về quy hoạch xây dựng 

Đã triển khai thực hiện các quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy 

định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành có liên 

quan. Tỉnh đã tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 

Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 09 huyện và nhiều quy hoạch 

xây dựng khác. Các quy hoạch xây dựng đã phục vụ tốt cho triển khai thực hiện 

các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng của tỉnh, nhất là tổ 

chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Về quy hoạch đô thị 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Nam Định đến năm 2025 tại Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 

22/11/2011; năm 2020 hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050. UBND tỉnh đã phê duyệt và triển khai thực hiện 07 quy hoạch chung đô 

thị (Quy hoach chung đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Đinh 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; Quy hoạch chung thị trấn Thịnh Long, 

huyện Hải Hậu; Quy hoạch chung thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực; Quy 

hoạch chung thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng; Quy hoạch chung thị trấn 

Cổ Lễ và thị trấn Ninh Cường huyện Trực Ninh); 28 quy hoạch phân khu; 26 

quy hoạch chi tiết xây dựng tại thành phố Nam Định và các huyện góp phần kêu 

gọi đầu tư, xã hội hóa đầu tư các dự án hạ tầng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 

theo quy hoạch.  

2.4. Về quy hoạch phục vụ xây dựng xã nông thôn mới (NTM) 

Đã phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

của 209/209 xã, thị trấn theo quy định; Quy hoạch phát triển làng nghề nông 

thôn tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến 2025 (UBND tỉnh phê duyệt 
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tại Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 23/11/2015). Đến ngày 31/7/2019, toàn 

tỉnh có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn 

NTM và hoàn thành nhiệm vụ NTM. Ngày 18/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 1422/QĐ-TTg công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019, hoàn thành trước 1,5 năm so với mục tiêu 

đề ra. 

2.5. Về quy hoạch ngành, lĩnh vực 

Đến nay, hầu hết các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh đều được lập quy 

hoạch làm cơ sở định hướng phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh (Quy 

hoạch lĩnh vực sản xuất Nông, lâm nghiệp, thủy sản; thủy lợi; giao thông; điện 

lực; viễn thông; khoa học công nghệ; y tế; bảo vệ môi trường;…). Qua rà soát, 

tỉnh đã đề xuất bãi bỏ theo thẩm quyền Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng 

tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo quy định tại điểm 

d khoản 1 điều 59 Luật Quy hoạch. 

2.6. Triển khai cụ thể thành kế hoạch 

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt, UBND tỉnh đã cụ thể 

hóa thành các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-

2020 và hàng năm của tỉnh; thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, chủ động triển 

khai thực hiện các chương trình phát triển trọng điểm, các dự án cụ thể để đầu tư 

với trình tự hợp lý. 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 là cơ sở quan trọng để tỉnh xây dựng Văn kiện 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 là căn cứ định hướng, lộ 

trình, giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2015-2020. Tỉnh ủy đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề quan trọng nhằm 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như: 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; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của BCH Đảng 

bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến 

và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; Nghị Quyết số 06-NQ/TU ngày 

09/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng phát triển thành phố 

Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng 

sông Hồng giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của 

BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định. Triển khai nhiều giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng 

suất, sức cạnh tranh như: Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng cơ cấu 

lại lĩnh vực, sản phẩm theo lợi thế và nhu cầu thị trường; Đề án phát triển sản 

xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi liên kết giá trị đảm bảo an toàn thực 
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phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; Đề án Chương trình quốc 

gia “mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030,… 

Hàng năm tổ chức theo định kỳ Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các 

vấn đề gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài,… Các giải pháp triển khai thực hiện đã 

phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu chung về phát 

triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh.   

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ TẠI QUYẾT 

ĐỊNH 2341/QĐ-TTG NGÀY 02/12/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. Các chỉ tiêu về kinh tế 

- Kinh tế của tỉnh có bước phát triển ổn định, quy mô và hiệu quả kinh tế 

được nâng lên. Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2010) giai đoạn 2016-2020 

ước tăng bình quân 8,2%
1
 (dự kiến năm 2020 tăng 9,5%), cao hơn so với mức 

tăng bình quân giai đoạn 2011-2015 (6,2%/năm). Cơ cấu kinh tế có sự chuyển 

dịch tích cực: dự kiến năm 2020, tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 

còn 17,9% (giảm 6,1% so với năm 2015); khu vực công nghiệp, xây dựng và 

dịch vụ chiếm 82,1% (Mục tiêu đề ra: đến năm 2020, tỷ trọng nông, lâm nghiệp 

và thủy sản là 13%; khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là 87%). Quy mô 

kinh tế mở rộng so với thời kỳ 2011-2015: Tổng sản phẩm GRDP theo giá hiện 

hành gấp 1,9 lần
2
; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng, 

gấp khoảng 2 lần so với năm 2015 (Mục tiêu đề ra: đến năm 2020 GRDP bình 

quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 86 triệu đồng). Tổng vốn đầu tư 

toàn xã hội giai đoạn 2016-2020, tăng bình quân 17,4%/năm. 

- Giai đoạn 2016-2020, giá trị sản xuất các ngành đều đạt mức tăng trưởng 

khá: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,7%/năm; Giá trị sản xuất 

công nghiệp tăng bình quân 14,2%/năm; Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình 

quân 8,3%/năm. 

- Kim ngạch xuất khẩu: Dự kiến tổng giá trị hàng xuất khẩu năm 2020 đạt 

2,2 tỷ USD, gấp 2,2 lần so với năm 2015; tổng giá trị hàng xuất khẩu giai đoạn 

2016-2020 ước đạt 8,3 tỷ USD, tăng bình quân 17,6%/năm. Tổng giá trị hàng 

nhập khẩu ước đạt 1,2 tỷ USD, tăng bình quân 9,6%/năm. 

- Thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn 5 năm (2016-2020) ước đạt 24.400 tỷ đồng (dự kiến năm 2020 thu 

ngân sách nhà nước đạt 6.000 tỷ đồng), gấp 2,1 lần so với giai đoạn 2011-2015 

và tăng bình quân 14%. Tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 ước 

đạt 62.150 tỷ đồng (dự kiến năm 2020 chi ngân sách nhà nước 13.283 tỷ đồng), 

tăng bình quân 4,7%. 

                                                 
1
. Mục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030: Tổng sản phẩn GRDP giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 13%; giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 

13,5% (tính theo giá 1994).  
2
. GRDP (theo giá hiện hành) năm 2020 ước đạt 79.490 tỷ đồng.  
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2. Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội 

- Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2019 toàn tỉnh có 1.780,4 

nghìn người, dự kiến năm 2020 dân số toàn tỉnh là 1.781,5 nghìn người, tăng 

bình quân giai đoạn 2016-2020 là 0,95% (Mục tiêu đề ra: tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên bình quân khoảng 0,9%). Tỷ lệ giảm sinh hàng năm giai đoạn 2016-2020 

là 0,12%. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 12,8% năm 2015 xuống 

còn 10,05% năm 2019, dự kiến năm 2020 giảm xuống còn dưới 10% (Mục tiêu 

đề ra: đến năm 2020 dưới 10%). Năm 2019 trung bình toàn tỉnh có 30,2 gường 

bệnh/vạn dân và 7,7 bác sỹ/vạn dân; dự kiến năm 2020 có 31 giường bệnh/vạn 

dân và 9 bác sĩ/vạn dân (Mục tiêu đề ra: đến năm 2020 bình quân có 25,5 

giường bệnh/vạn dân và 9 bác sỹ/vạn dân). 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 60% năm 2015 lên 70% năm 2019, dự 

kiến năm 2020 đạt 72% (Mục tiêu đề ra: đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào 

tạo đạt trên 75%). 

- Giải quyết việc làm: Trong 5 năm (2016-2020) đã giải quyết việc làm cho 

trên 165 ngàn lượt người (trong đó có 10 nghìn người đi lao động ở nước ngoài), 

bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho khoảng 33 nghìn lượt người 

(Mục tiêu đề ra: trong giai đoạn 2011-2020 mỗi năm giai quyết được 30-40 

nghìn lượt lao động). 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2019 đạt 

99,85%, trong đó được sử dụng nước sạch đạt 75,6%; dự kiến năm 2020 tỷ lệ 

dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó được sử 

dụng nước sạch đạt 95% trở lên (Mục tiêu đề ra: đến năm 2020 có 100% dân số 

nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh). 

- Tỷ lệ hộ ghèo giảm từ 5,7% năm 2015 xuống còn 1,4% năm 2019, dự 

kiến năm 2020 giảm còn 0,7%, bình quân giai đoạn 2016-2020 giảm 1%/năm 

(Mục tiêu đề ra: giảm từ 1-2%/năm). 

- Lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 

2019 chiếm 47,5% trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế (Mục 

tiêu đề ra: Giảm tỷ lệ lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản xuống khoảng 35% năm 2020).  

3. Các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường 

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: Năm 2019, tỷ lệ chất thải rắn được thu 

gom đạt 94%. Dự kiến năm 2020, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 95% 

(Mục tiêu đề ra: đến năm 2020 trên 95% chất thải rắn được thu gom). 

- Đến hết năm 2019, 100% các xã, thị trấn đều có bãi chôn lấp rác thải hoặc 

lò đốt rác thải đặt tiêu chuẩn môi trường (Mục tiêu đề ra: đến năm 2020 mỗi xã 

có ít nhất 01 bãi chôn lấp rác thải đạt tiêu chuẩn môi trường). 



6 
 

- 100% cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý (theo Quyết 

định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong giai 

đoạn 2016-2020 tỉnh Nam Định có 16 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng cần được 

xử lý). 

4. Mục tiêu an ninh, quốc phòng 

Tiềm lực quốc phòng địa phương thường xuyên được củng cố, tăng cường; 

sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Hoàn thành 

diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố và các phương án phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở địa phương. Tiềm lực trong khu vực phòng 

thủ từng bước được tăng cường. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến 

biển; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường quản lý, bảo vệ chủ 

quyền, giữ vững an ninh trật tự cho phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên 

giới biển của tỉnh giai đoạn 2015-2019”. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra bị 

động, bất ngờ, hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. Công tác 

phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường tiếp tục được 

tăng cường điều tra, khám phá và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương giải pháp về an ninh, trật tự, phòng, 

chống khủng bố, phá hoại, âm mưu “Diễn biến hòa bình”; “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ. Hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm 

các chức danh công an xã tại 100% xã, thị trấn. 

III. KẾT QUẢ CỤ THỂ TRÊN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC 

1. Lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới  

1.1. Xây dựng nông thôn mới (NTM) 

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 

2015-2020, Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

04-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tháng 10/2019, 

Thủ tướng Chính phủ đã công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so với 

mục tiêu đề ra, là một trong 2 tỉnh dẫn đầu cả nước được Chủ tịch Nước tặng 

thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.  

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nam Định đã huy động được 

trên 40.000 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ theo quy hoạch, 

kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực: Đã cải tạo, nâng cấp và 

xây dựng mới được khoảng 200 km quốc lộ, 328 km tỉnh lộ, 292 km huyện lộ, 

9.726 km đường giao thông nông thôn, 7.880 cầu cống dân sinh; Trên 1.350 

trạm biến áp, 762 km đường dây trung áp, trên 5.110 km đường dây hạ thế lưới 

điện nông thôn; Trên 34.000 công trình thủy lợi, kiên cố hóa gần 1.000 km kênh 
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mương; Cải tạo, nâng cấp, xây mới 852 trường, 9.802 phòng học; Nâng cấp, xây 

mới 10 bệnh viện, 10 Trung tâm y tế cấp huyện; Cải tạo, nâng cấp, xây dựng 

mới gần 200 nhà văn hóa và khu thể thao xã, trên 2.194 nhà văn hóa thôn/xóm, 

1.331 sân thể thao thôn, xóm; Đầu tư 112 lò đốt, 106 khu xử lý rác thải nông 

thôn; Triển khai trên 70 dự án đầu tư khu đô thị ở trung tâm huyện và các xã khu 

vực nông thôn để tạo nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.  

Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở khu 

vực nông thôn có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Từ khi xây dựng nông thôn mới đến 

nay, đã đưa được trên 5.000 doanh nghiệp về địa bàn nông thôn. Số hộ có thu 

nhập ngoài nông nghiệp ở nông thôn chiếm trên 80%; ước thu nhập bình quân 

đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 52 triệu đồng/người, gấp 4,1 lần so 

với trước khi xây dựng nông thôn mới; khoảng cách thu nhập giữa thành thị và 

nông thôn giảm xuống còn 1,35 lần; mức sống của người dân nông thôn được 

cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 1%. Các giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp tiếp tục được bảo tồn, nhiều tập quán lạc hậu đã dần được 

loại bỏ; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh trật tự khu vực nông thôn được 

đảm bảo; vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy. Việc giữ gìn, 

bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn đã trở thành hoạt động 

thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư; mô hình “Nhà sạch, vườn 

xanh, đường, sông không rác”, phong trào trồng cây bóng mát, trồng hoa ven 

đường do cộng đồng thực hiện và quản lý được triển khai rộng khắp trong toàn 

tỉnh. Nông thôn Nam Định ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, ngày càng 

hướng tới mục tiêu “Miền quê đáng sống”.  

1.2. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các quy hoạch thuộc lĩnh vực nông, 

lâm nghiệp và thủy sản như: Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy 

sản và muối tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030 theo Quyết 

định số  644/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh; Quy hoạch các cơ sở  

giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến 

2030 theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh; Quy 

hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định 

đến năm 2025, định hướng đến 2030 theo Quyết định số  2896/QĐ-UBND ngày 

19/12/2018 của UBND tỉnh; Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 

của UBND tỉnh. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của 

tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Giá trị sản xuất 

nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 2,7%/năm. Cơ cấu nội ngành 

nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ 

trọng ngành trồng trọt
3
. Ước năm 2020, giá trị sản phẩm thu được trên một ha 

đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 172 triệu đồng/ha (tăng 43 triệu đồng/ha 

                                                 
3
. Ước đến năm 2020, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 44,7%, giá trị trồng trọt chiếm 48%. 
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so với năm 2015). Việc ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất và cơ 

giới hóa được tăng cường. Cơ cấu cây trồng chuyển mạnh sang các loại cây có 

giá trị kinh tế cao, hạn chế sâu bệnh. Đã hình thành trên 30 mô hình mới trong 

liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị và các 

vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo mô hình “cánh đồng lớn” cho hiệu quả 

kinh tế cao
4
. Chăn nuôi chủ yếu phát triển theo mô hình trang trại, gia trại và gắn 

kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm được tăng cường, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm để giảm 

thiểu thiệt hại gây ra. Toàn tỉnh có trên 2.300 trang trại, gia trại chăn nuôi. Sản 

lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm tăng khá, năm 2020 ước đạt 186,5 nghìn 

tấn, tăng 15% so với năm 2015. Sản xuất thủy sản phát triển khá cả về nuôi 

trồng và khai thác: Tổng sản lượng năm 2020 ước đạt 176 ngàn tấn, tăng bình 

quân 7,6%/năm; Diện tích nuôi thủy, hải sản được mở rộng, năm 2020 ước đạt 

16.300 ha, tăng 2,8% so với năm 2015; Đã hình thành 50 vùng nuôi thủy sản tập 

trung, chú trọng chuyển đổi sang nuôi thâm canh
5
; Khai thác thủy sản tập trung 

nâng cao năng lực khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.  

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tập trung chỉ đạo, thực 

hiện quyết liệt, ước đến hết năm 2020 có trên 100 sản phẩm được công nhận đạt 

3-4 sao. Kinh tế hợp tác ngày càng đi vào ổn định và có bước phát triển mới, tổ 

chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012
6
: Nhiều HTX chuyên ngành được 

thành lập, đã khẳng định được vai trò trong tổ chức sản xuất ở nông thôn, trong 

đó có nhiều HTX kiểu mới tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất nông sản hàng 

hóa với các doanh nghiệp.  

2. Sản xuất công nghiệp 

Đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các quy hoạch thuộc lĩnh vực công 

nghiệp như: Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn  2011-

2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 

07/5/2012 của UBND tỉnh; Quy hoạch phát triển các ngành ngành nghể tiểu thủ 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2025 theo Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh; 

Điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam 

Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định 630/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh.  

                                                 
4. Trong đó có một số mô hình điểm liên kết chuỗi giá trị được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng 

thực phẩm an toàn; mang lại hiệu quả cao như: Mô hình trồng cây dược liệu của Công ty Hoa Thiên 

Phú; mô hình lúa giống của Công ty TNHH Cường Tân; sản xuất nông nghiệp sạch của Công ty 

VinEco; mô hình lúa, gạo chất lượng cao của Công ty Toản Xuân, Đình Mộc; Tổ hợp sản xuất và chế 

biến thịt lợn công nghệ quốc tế của Công ty Biển Đông với quy mô 20.000 tấn/năm là nhà máy có công 

suất lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam,… 

5. Trong đó đã hình thành một số mô hình liên kết chuỗi giá trị mang lại hiệu quả cao như: Mô hình cá 

bống bớp ở huyện Nghĩa Hưng; mô hình 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,... 

6. Toàn tỉnh có 347 HTX nông nghiệp đang hoạt động (trong đó: 241 HTX chuyển đổi từ mô hình hợp 

tác xã truyền thống sang hoạt động theo Luật và 106 HTX thành lập mới, tăng so với năm 2015 là 72 

HTX chuyển đổi, 89 HTX thành lập mới). 
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Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng 

khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-

2020 ước đạt 14,2%/năm. Các ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh có tốc độ 

tăng trưởng khá cao như: Ngành cơ khí chế tạo, điện, điện tử tăng bình quân 

16,7%/năm và chiếm 23%; ngành dệt may, da giày tăng bình quân 14%/năm và 

chiếm 49% giá trị sản xuất công nghiệp
7
... Đến hết năm 2020 toàn tỉnh có trên 

9.400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (tăng 58% so với năm 2015), với số vốn 

đăng ký 72.000 tỷ đồng (tăng 67% so với năm 2015). Giai đoạn 2016-2020 đã 

lập thủ tục, đầu tư mới và mở rộng các khu, cụm công nghiệp; nâng tổng diện 

tích đất các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 1.463 ha. Có 03 khu 

công nghiệp đang hoạt động và 01 khu công nghiệp đang triển khai đầu tư xây 

dựng, gồm: Khu công nghiệp Bảo Minh, Khu công nghiệp Hòa Xá, Khu công 

nghiệp dệt may Rạng Đông, Khu công nghiệp Mỹ Trung với tổng diện tích 

1.110 ha; thu hút được 178 dự án đầu tư trong nước và 44 dự án đầu tư nước 

ngoài, giải quyết việc làm cho trên 45.000 lao động
8
. Có 24 cụm công nghiệp 

được thành lập, trong đó có 19 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 

485 dự án đầu tư nước ngoài
9
, tạo việc làm cho 20.260 lao động. Giá trị sản xuất 

ở các khu, cụm công nghiệp hiện nay chiếm gần 50% giá trị sản xuất công nghiệp 

toàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề ở nông thôn; tỉnh đã thu hút được một 

lượng lớn các doanh nghiệp đầu tư về khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch 

cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp
10

. Trên địa bàn tỉnh hiện có 142 

làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (Tăng 19 làng nghề so với năm 

2015, trong đó có 80 làng nghề đã được công nhận) với 18.734 hộ sản xuất kinh 

doanh, số lao động tham gia sản xuất là 44.743 lao động.  

3. Về phát triển thương mại - dịch vụ  

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển thương 

mại giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 738/QĐ-

UBND ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh; Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch hệ 

thống chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 theo Quyết định số 

3047/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh.  

Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá toàn diện; trong đó có một số 

                                                 
7
. Ngành dệt may, da giầy là ngành sản xuất ổn định và giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu ngành công 

nghiệp của tỉnh, đã tạo dựng được các sản phẩm có thương hiệu riêng, số lao động chiếm khoảng trên 

40% tổng số lao động công nghiệp. Ngành cơ khí chế tạo: Sản xuất các sản phẩm kim khí, phụ tùng xe 

có động cơ, máy móc cơ khí phục vụ xây dựng và sản xuất nông nghiệp, sửa chữa đóng mới tàu thủy. 

Số lao động chiếm khoảng 13% tổng số lao động công nghiệp. 

8. Từ năm 2016 đến nay có 134 dự án trong nước, số vốn đăng ký 7.946 tỷ đồng, vốn thực hiện là 

4.480 tỷ đồng, đạt 56,4% vốn đăng ký và 44 dự án đầu tư nước ngoài, số vốn đăng ký 769,7 triệu 

USD, vốn thực hiện 520,1 triệu USD, đạt 67,5% vốn đăng ký.    

9. Tổng số vốn đăng ký là 3.155 tỷ đồng, đã thực hiện 2.879 tỷ đồng.  

10. Như: Công ty cổ phần may Sông Hồng, Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam, Công ty TNHH 

Golden Victory Việt Nam,… 
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lĩnh vực phát triển nhanh. Giá trị các ngành dịch vụ giai đoạn 2016-2020 tăng 

bình quân 8,3%/năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 

bình quân 16,2%/năm. Tổng giá trị hàng xuất khẩu năm 2020 ước đạt 2,2 tỷ 

USD, tăng bình quân 17,6%/năm, gấp 2,2 lần so với năm 2015; hầu hết các mặt 

hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh đều có sự tăng trưởng khá. Tổng giá trị hàng 

nhập khẩu ước đạt 1,2 tỷ USD, tăng bình quân 9,6%/năm. Cân đối cung - cầu 

hàng hoá cơ bản đáp ứng tốt các nhu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân. Các 

sản phẩm dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, công 

nghệ thông tin… phát triển nhanh, tăng cả về số lượng và chất lượng; dịch vụ 

ngân hàng, tín dụng phát triển toàn diện với 36 chi nhánh ngân hàng, 112 phòng 

giao dịch và 42 Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Công tác xúc tiến 

thương mại được đẩy mạnh; nhất là việc quảng bá sản phẩm và khai thác mở 

rộng thị trường trong nước và xuất khẩu
11

. Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 siêu thị 

hiện đại và chuỗi bán lẻ với 105 cửa hàng tiện ích, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm 

tiêu dùng của nhân dân.  

Triển khai có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Nam 

Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1013/QĐ-

UBND ngày 16/7/2012 của UBND tỉnh. Hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch 

được thực hiện khá hiệu quả. Tiếp tục cải tạo, nâng cấp và nâng cao chất lượng 

dịch vụ tại các khu du lịch truyền thống như: Đền Trần, Phủ Dầy, Núi Ngăm, 

các bãi biển Quất Lâm, Thịnh Long,… Tổng số lượng khách du lịch tăng bình 

quân 6,5%/năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 9%/năm. Tỉnh ủy, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện quy 

hoạch Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông để trở thành địa điểm mới về 

du lịch, dịch vụ gắn với phát triển kinh tế và sinh thái biển.  

4. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội 

4.1. Giáo dục và đào tạo: Ngành Giáo dục và đào tạo duy trì thành tích 25 

năm liên tục nằm trong Top dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Năm năm 

vừa qua, trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển 

vào các trường đại học, cao đẳng có 04 năm tỉnh Nam Định có số điểm trung 

bình đứng đầu toàn quốc, 01 năm đứng thứ nhì toàn quốc. Quy hoạch mạng lưới 

trường, lớp học và đạt nhiều kết quả tích cực
12

. Hệ thống trường học các cấp đã 

cơ bản được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị 

dạy học được bổ sung đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Toàn tỉnh đã có 

                                                 
11. Đã tổ chức 20 hội chợ triển lãm thương mại với quy mô 350-400 gian hàng/Hội chợ cấp tỉnh, 100-

150 gian hàng/Hội chợ ở các huyện; hỗ trợ cho trên 500 lượt doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển 

lãm trong nước và nước ngoài; tổ chức 12 hội nghị kết nối cung cầu, liên kết chuỗi với các địa phương 

trong cả nước. Phối hợp tổ chức triểm lãm thành tựu 10 năm xây dựng NTM và Festival toàn quốc 

Chương trình OCOP. 

12. So với năm 2015 đã rà soát, sắp xếp giảm 113 cơ sở giáo dục, gồm 33 trường mầm non, 64 trường 

tiểu học, 12 trường trung học cơ sở, 04 Trung tâm giáo dục thường xuyên. 
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655/738 trường học đạt chuẩn quốc gia, cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra
13

. Chất 

lượng dạy và học ngoại ngữ được chú trọng và có bước phát triển. Toàn tỉnh đã 

đạt chuẩn và bền vững nhiều năm phổ cập tiểu học mức độ III và trung học cơ 

sở mức độ II. Đã lập Đề án nâng cấp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của vùng. Hệ thống các trường đại học, 

cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh được củng cố, phát triển 

và tập trung triển khai nghiên cứu, sắp xếp lại cho phù hợp với nhu cầu xã hội
14

. 
 

4.2. Hoạt động ý tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Xây dựng và triển 

khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Nam Định đến 

năm 2020 theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh. 

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã có bước chuyển biến tích cực. 

Cơ sở vật chất ngành y tế tiếp tục được đầu tư nâng cấp và trang bị thêm thiết bị 

y tế hiện đại
15

; thực hiện tốt việc tiếp nhận, chuyển giao các kỹ thuật mới giữa 

các tuyến y tế từ Trung ương đến tỉnh, huyện góp phần nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh
16

. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường, trung bình toàn tỉnh có 

9 bác sĩ/1 vạn dân, có 31 giường bệnh/1 vạn dân. Công tác quản lý nhà nước về 

y dược được tăng cường; giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng thuốc trên địa 

bàn tỉnh. Công tác y tế dự phòng được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Chất 

lượng công tác khám chữa bệnh có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 

năm 2020 ước đạt 91% dân số.  

4.3. Lao động - xã hội: Công tác lao động, giải quyết việc làm, giảm 

nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chăm lo thực hiện hiệu quả. 

Trong giai đoạn 2016-2020 đã giải quyết việc làm cho trên 165 ngàn lượt người 

(trong đó có 10 nghìn người đi lao động ở nước ngoài), bình quân mỗi năm giải 

quyết việc làm mới cho 33 nghìn lượt người.  

Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 

của UBND tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 04 trường đại học, 07 trường cao 

đẳng, 05 trường trung cấp và 16 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp của tỉnh được đầu tư nâng cao năng lực, đảm bảo đáp ứng 

                                                 
13. Trong đó cấp mầm non đạt 76,6%; cấp tiểu học có 96,6% trường đạt chuẩn mức độ I, đạt 74,6 

trường đạt chuẩn mức độ II; cấp trung học cơ sở đạt 93,5%; cấp trung học phổ thông đạt 86,7% (chỉ 

tiêu đến 2020 có 80% trường mầm non, 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt 

chuẩn quốc gia; 60% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấp độ II). 
14

. Trên địa bàn tỉnh hiện có 04 trường đại học, 07 trường cao đẳng, 05 trường trung cấp, 16 trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp. 

15. Hoàn thành dự án xây mới bệnh viện Mắt tỉnh quy mô 7 tầng; thực hiện dự án hỗ trợ y tế các tỉnh 

đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng tại bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện phụ sản, bệnh viện 

nhi, Trung tâm y tế các huyện (Xuân Trường, Giao Thủy, Ý Yên); Dự án giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực 

y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế tỉnh Nam Định tại 229 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Có 98,7% số xã, 

phường, thị trấn trong tỉnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

16.  Đã có 04 bệnh viện chuyên khoa của tỉnh là bệnh viện vệ tinh của các Bệnh viện chuyên khoa Trung ương: Bệnh 

viện Phụ sản, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi. 
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tốt hơn nhu cầu học nghề của người lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua 

đào tạo tăng từ 60% năm 2015 lên 72% năm 2020.  

Các chính sách về tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp được quan tâm thực hiện hiệu quả. Triển khai, thực hiện 

đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu 

chuẩn, các chế độ chính sách ưu đãi người có công và thân nhân người có công 

với cách mạng
17

. Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững được quan tâm 

thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm bình 

quân 1%/năm, ước đến hết năm 2020 còn dưới 1%. 

4.4. Lĩnh vực văn hóa, thể thao: Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành 

và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Xây dựng môi trường văn 

hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”. Hệ 

thống các thiết chế văn hoá ngày càng được đầu tư xây dựng, mở rộng góp phần 

nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 93% 

làng, xóm, thôn, tổ dân phố văn hóa; 83% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; 

80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá
18

,… Công tác nghiên 

cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá đạt được nhiều kết quả tích 

cực
19

. Công tác quản lý và tổ chức các lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; nhất 

là các lễ hội có quy mô lớn như: Lễ Khai ấn đền Trần, Lễ hội Phủ Dầy, chợ 

Viềng Xuân... Nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đã được công nhận là 

di tích quốc gia, trong đó Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của 

người Việt” được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của 

nhân loại. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy 

mạnh gắn kết với thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới và lồng ghép nội dung vận động thực hiện nếp sống văn minh với 

các nội dung xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa đã 

đạt được những kết quả tích cực.  

Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục phát triển nhanh, nhất là phong trào thể 

thao quần chúng; toàn tỉnh có trên 35% dân số thường xuyên luyện tập thể dục, 

thể thao. Thể thao thành tích cao tiếp tục được duy trì, tham gia thi đấu các giải 

thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế đạt kết quả tốt
20

. Công tác xã hội 

hóa thể dục thể thao có bước phát triển, nhất là việc đầu tư và mở rộng cơ sở vật 

chất phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân; Câu lạc bộ bóng đá Nam Định đã 

chuyển đổi hình thức sang doanh nghiệp quản lý... 

                                                 
17. Tất cả 100% hộ gia đình đối tượng người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của địa 

phương. 

18. Chỉ tiêu đến năm 2020 có 76,5% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; 52% làng, xóm, thôn, tổ dân phố đạt 

chuẩn văn hóa. 
19

. Di sản phi vật thể “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”; Lễ hội Đền Trần, Lễ hội Phủ Dầy, Lễ hội 

Chùa Keo Hành Thiện; Nghi lễ chầu văn của người Việt tại Nam Định, Nghệ thuật Ca trù, Nghề sơn mài truyền 

thống Cát Đằng… 

20. Đã giành được 300 huy chương các loại (gồm 125 huy chương Vàng, 80 huy chương Bạc và 95 huy chương 

Đồng). Trong đó số huy chương quốc tế và khu vực là 50 (gồm 37 huy chương Vàng, 07 huy chương Bạc, 06 

huy chương Đồng).  
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4.5. Hoạt động khoa học và công nghệ: Đã xây dựng và triển khai thực 

hiện Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 

của UBND tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 

(khoá XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế”.  

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh công tác 

nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống; 

giai đoạn 2015-2020 đã thực hiện trên 130 đề tài, dự án khoa học công nghệ. 

Từng bước hình thành thị trường công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình 

thành hệ sinh thái khởi nghiệp. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được 

đẩy mạnh tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; góp 

phần phục vụ tốt yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, làm 

chuyển biến mạnh mẽ lề lối và phương thức làm việc của cán bộ, công chức
21

. 

Đã xây dựng, đưa vào vận hành hiệu quả Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh, cung cấp 1.030 thủ tục mức độ 3, 4 trên tổng số 1.716 thủ tục, góp 

phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 

và doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công. 

5. Về quy hoạch sử dụng đất 

Ngày 16/12/2017 Chính phủ đã thông qua nghị quyết số 135/NQ-CP về 

điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020. Thực hiện nghị quyết của Chính phủ, 

tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố điều chỉnh quy hoạch và xây dựng kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm cho phù hợp. Kết quả thực hiện như sau:  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Quy hoạch 

đến năm 2020 

(ha) 

Ước thực 

hiện 

 Tổng số 168.142,3 168.142,3 

1 Đất nông nghiệp 107.655,0 111.903,3 

  Trong đó:     

1.1 Đất trồng lúa 65.437,9 75.816,8 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 64.283,0 73.402,5 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 5.423,5 6.559,1 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 8.294,3 8.442,3 

1.4 Đất rừng phòng hộ 1.735,0 1.896,8 

                                                 
21. Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (ICT Index): năm 2019 tỉnh xếp vị 

trí 24/63 tỉnh, thành phố tăng 15 bậc so với năm 2016. 
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1.5 Đất rừng đặc dụng 2.857,0 1.053,6 

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản 20.940,0 16.887,6 

1.7 Đất làm muối 550,0 702,8 

2 Đất phi nông nghiệp 59.798,9 51.797,1 

 Trong đó:     

2.1 Đất quốc phòng 261,0 124,8 

2.2 Đất an ninh 68,0 40,6 

2.3 Đất khu công nghiệp 2.082,0 1.105,0 

2.4 Đất cụm công nghiệp 506,1 373,4 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 901,2 257,8 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3.465,0 1.222,8 

2.7 Đất phát triển hạ tầng 28.848,9 26.553,7 

2.8 Đất có di tích, danh thắng 162,0 60,1 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải 329,0 212,0 

2.10 Đất ở tại nông thôn 10.287,7 9.838,0 

2.11 Đất ở tại đô thị 2.076,0 1.442,0 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 243,7 205,1 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 

20,5 17,8 

2.14 Đất cơ sở tôn giáo 598,3 668,8 

2.15 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 

2.073,8 1.956,5 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đóng góp tích cực và có hiệu quả trong 

việc phân bổ, sử dụng hợp lý các loại đất, như quy hoạch diện tích đất lúa nhằm 

đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm… Diện tích đất chưa sử dụng được khai 

thác đưa vào sử dụng một cách hợp lý nên đã đáp ứng khả năng mở rộng diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp. Góp phần khai thác tốt hơn nguồn 

lực đất đai, nguồn thu từ đất trở thành nguồn lực quan trọng của tỉnh và đóng góp 

đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách tỉnh. 

6. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

6.1. Hạ tầng giao thông: Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển giao 

thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết  định số 1531/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 và 

phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017. Trong 
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những năm qua, tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao Thông vận tải 

triển khai đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp hoàn thành nhiều công trình giao thông 

quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể: 

- Hoàn thành, đưa vào sử dụng Quốc lộ 21 đoạn Nam Định - Thịnh Long, 

Quốc lộ 21B (đoạn từ Nam Định - Phủ Lý và đoạn từ cầu Vòi đến thị trấn Thịnh 

Long), Quốc lộ 37B, Quốc lộ 38B, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua 

địa phận huyện Ý Yên, tuyến đường bộ mới nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 21 và 

cầu Tân Phong vượt sông Đào, đường dẫn và cầu Thịnh Long vượt sông Ninh 

Cơ; giai đoạn I tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường 

cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Tỉnh lộ 490C từ thành phố Nam Định - Đông 

Bình, Tỉnh lộ 489 từ Vườn quốc gia Xuân Thủy đến thị trấn Xuân Trường, Tỉnh 

lộ 489C đoạn từ nút giao Quốc lộ 21 (Cầu Lạc Quần) đến Cầu Sa Cao, Tỉnh lộ 

487, 485, 488C,... nâng cấp cải tạo trên 9.726 km đường giao thông nông thôn 

và 7.880 cầu cống dân sinh. Đến nay, hầu hết mạng lưới đường giao thông nội 

thành, nội thị tại thành phố Nam Định và trung tâm thị trấn tại các huyện đã 

được đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ và kết nối với các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đang tập trung đẩy nhanh 

tiến độ triển khai các dự án: Giai đoạn II tuyến đường trục phát triển kết nối 

vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Tỉnh lộ 485B, 487B, 

488B, 488C,... Hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công xây dựng Tuyến đường 

bộ ven biển đoạn đi qua địa phận tỉnh Nam Định. 

- Về hạ tầng giao thông đường thuỷ: Đã triển khai đầu tư dự án cải tạo cửa 

Lạch Giang (Sông Ninh Cơ) một trong những Hợp phần của dự án WB6 với 

tổng mức đầu tư 80 triệu USD; Tiểu dự án kênh kết nối sông Đáy - Ninh Cơ.  

Trên các sông lớn trên địa bàn tỉnh có trên 270 bến vật liệu xây dựng và sửa 

chữa, đóng mới phương tiện thuỷ và khoảng 100 bến  khách, bến phà được đầu 

tư xây dựng tạo điều kiện khai thác tiềm năng của tỉnh trong vận tải thuỷ góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Về hạ tầng giao thông đường sắt: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải 

triển khai các bước thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường sắt Bắc - Nam tốc độ 

cao đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định; Giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án  

cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt 

Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh,... 

Nhìn chung, đến nay tỉnh Nam Định đã hoàn thành cơ bản việc nâng cấp 

các tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối với hệ thống giao thông quốc 

gia, thực hiện được yêu cầu hạ tầng giao thông đi trước một bước. Việc triển 

khai các dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường từ Quốc lộ, 

Tỉnh lộ đến đường giao thông nông thôn, giao thông đô thị đã tạo động lực quan 

trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hẹp khoảng cách giữa 

thành thị và nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và 

hạn chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. 
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6.2. Mạng lưới điện 

Thực hiện Quyết định số 1115/QĐ-BCT ngày 10/3/2011 của Bộ Công 

Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020; Quyết định số 1063/QĐ-BCT ngày 

21/03/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Hợp phần I: Quy hoạch phát 

triển hệ thống điện 110kV thuộc dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Quyết định số 1474/QĐ-

UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch 

chi tiết lưới điện trung hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc dự án Quy hoạch 

phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. 

Đến nay, ngành điện Nam Định đã triển khai thực hiện đầu tư cải tạo, phát triển 

lưới điện trên địa bàn tỉnh như:  

- Lưới điện 220kV: đã triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch được 

duyệt, giai đoạn 2011-2015, đã đầu tư nâng công suất lưới điện 220kV từ 

2x125MVA lên 2x250MVA, tổng công suất nguồn trạm 220kV trên địa bàn tỉnh 

là 500MVA; giai đoạn 2016-2020, xây mới 01 trạm biến áp 220/110kV Trực 

Ninh với công suất 2x250MVA, nâng tổng công suất nguồn trạm 220kV trên địa 

bàn tỉnh là 1.000MVA. 

- Lưới điện 110kV: Đã triển khai đầu tư 11 dự án lưới điện 110kV, trong 

đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 08 dự án, còn 03 dự án dự kiến hoàn thành 

trong năm 2020. 

- Lưới điện trung hạ áp: đến nay, lưới điện trung hạ thế trên địa bàn tỉnh cơ 

bản được đầu tư xây mới và nâng cấp cải tạo, nhất là ở khu vực nông thôn. 

Nhìn chung, mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được đầu tư mới và 

nâng cấp, cải tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. Tỉnh Nam Định là một trong những tỉnh đầu tiên trên toàn quốc hoàn 

thành việc bàn giao lưới điện hạ thế nông thôn cho ngành Điện quản lý góp phần 

cải thiện rõ rệt chất lượng điện áp phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt 

của nhân dân trên địa bàn nông thôn của tỉnh. 

6.3. Bưu chính viễn thông - Công nghệ thông tin 

Triển khai thực hiện Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025. Đến nay, hạ 

tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh đã từng bước được đầu tư theo hướng hiện đại; 

tốc độ tăng trưởng của các dịch vụ viễn thông luôn đạt mức cao, nhất là dịch vụ 

thông tin di động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và 

nhu cầu của nhân dân. Kết quả cụ thể như sau:  

- 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng thông tin di động; 100% xã, 

phường, thị trấn có truyền dẫn cáp quang; 100% xã, phường, thị trấn đã được 

triển khai cung cấp dịch vụ Internet băng rộng tốc độ cao đến thuê bao.  

- Tổng số thuê bao Internet (ADSL, FTTx) năm 2020 ước đạt 250.000 thuê 

bao, mật độ 12,5 thuê bao/100 dân. Tổng số thuê bao điện thoại (cố định, di 
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động trả trước, di động trả sau) đến hết năm 2020 ước đạt 1.700.000 thuê bao, 

mật độ 85 thuê bao/100 dân. 

a) Về ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi, cột treo cáp 

- Hạ tầng mạng cáp ngoại vi trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu do Viễn 
thông Nam Định và Chi nhánh Viettel Nam Định đầu tư xây dựng và quản lý. 
Tại khu vực đô thị và hầu hết trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh (Quốc lộ, 
Tỉnh lộ,…) đều đã có hạ tầng cống bể, ngầm hóa mạng cáp viễn thông. Tại các 
khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới, 100% hạ tầng mạng cáp ngoại vi đã 
được đầu tư xây dựng sẵn hệ thống cống, bể cáp để có thể triển khai khi có nhu 
cầu của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng 
cáp ngoại vi viễn thông theo tuyến đường, phố tại khu vực đô thị còn đạt tỷ lệ 
thấp dưới 50%. 

- Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (cống, bể cáp) hiện tại của các 
doanh nghiệp viễn thông chủ yếu xây dựng bằng bê tông cốt thép hoặc bằng 
gạch xây, hạ tầng hiện tại hầu hết các tuyến cống bể đều đã sử dụng hết 100% số 
lượng các ống cáp lắp đặt; dung lượng cáp lắp đặt trên các tuyến sử dụng đạt 
khoảng 65-80%.  

b) Về sử dụng chung hạ tầng  

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nam Định giai đoạn 
2015-2020, định hướng đến năm 2025. Xác định từ năm 2016-2020 tỷ lệ dùng 
chung hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng di động đạt 60-65%; dùng chung cống, 
bể, hạ tầng ngầm, cột treo cáp đạt 80-85% đến năm 2025. Tuy nhiên việc sử 
dụng chung cơ sở hạ tầng cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (sử 
dụng chung giữa các doanh nghiệp trong ngành và ngoài ngành) trên địa bàn 
tỉnh vẫn còn hạn chế; hình thức sử dụng chung chủ yếu hiện nay là hình thức 
doanh nghiệp viễn thông thuê lại hệ thống cột điện lực để treo cáp viễn thông. 
Sử dụng chung cơ sở hạ tầng cột ăng ten đạt 19,6%, sử dụng chung cơ sở hạ 
tầng ngầm (cống, bể) giữa các doanh nghiệp viễn thông còn nhiều bất cập; một 
phần do các doanh nghiệp tại địa phương đều trực thuộc các Tổng công ty hoặc 
Tập đoàn, mọi kế hoạch phát triển đều thông qua cấp chủ quản; một phần do yếu 
tố cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường. 

Hiện tại, trên hầu hết các tuyến đường đều xây dựng hạ tầng mạng cáp 
ngoại vi theo phương thức vừa ngầm, vừa treo; chưa có tuyến đường, phố nào 
ngầm hóa toàn bộ mạng cáp ngoại vi. Tỷ lệ ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn 
thông trên địa bàn tỉnh còn khá thấp, một phần do chi phí đầu tư thực hiện ngầm 
hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông còn cao; một phần do thiếu quy hoạch chung 
về quản lý không gian ngầm đô thị, thiếu các quy định, quy chế về sử dụng 
chung cơ sở hạ tầng. 

c) Về cải tạo hạ tầng cột ăng ten, mạng cáp ngoại vi 

- Cải tạo mạng cáp ngoại vi: Các doanh nghiệp viễn thông, internet đã triển 
khai hàng chục nghìn km cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh, trong đó cáp ngầm 
chỉ chiếm số lượng ít, còn lại chủ yếu sử dụng chung hạ tầng cột thông tin và cột 
điện lực để treo cáp viễn thông trung bình mỗi cột điện treo khoảng 15-20 sợi 
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cáp trục. Đặc biệt, tại các tuyến đường chính của thành phố Nam Định và trung 
tâm các huyện, số lượng cáp treo lớn hơn, gây mất mỹ quan đô thị,... Để tăng 
cường quản lý, chỉnh trang làm gọn mạng cáp treo viễn thông, các doanh nghiệp 
đã triển khai thực hiện và bước đầu đã chỉnh trang làm gọn được mạng cáp treo 
ở các tuyến phố chính, khu vực đô thị, trung tâm các huyện và khu đô thị mới 
xây dựng đều đã có hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, góp phần đảm 
bảo quy hoạch và cảnh quan đô thị. 

- Cải tạo, chuyển đổi cột ăng ten: Đến năm 2020, việc chuyển đổi, cải tạo 
từ cột cồng kềnh xuống loại không cồng kềnh, thân thiên với môi trường là 10 vị 
trí tại 13 khu vực. Hiện nay, việc cải tạo, chuyển đổi hệ thống cột angten theo 
quy hoạch còn chậm, nhất là tại một số tuyến đường thuộc khu vực đô thị, khu 
vực tập trung đông dân cư,… Việc xây dựng cột ăng ten ngụy trang, thân thiện 
môi trường đã và đang được các doanh nghiệp triển khai theo quy hoạch tại các 
khu vực. 

6.4. Hệ thống cấp nước sinh hoạt 

Triển khai thực hiện Quy hoạch cấp nước thành phố Nam Định giai đoạn 
2015-2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 
29/3/2017 của UBND tỉnh; Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh 
Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi 
khí hậu theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh; 
Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh. Đến 
nay, tỷ lệ dân số tỉnh Nam Định được xử dụng nước sạch cụ thể như sau:  

- Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%; Ước đến hết năm 2020, 
tỷ lệ sân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó được 
cung cấp nước sạch đạt 95%.  

- Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây mới 12 công trình cấp nước 
sạch nông thôn tại các huyện, với tổng công suất là 44.030 m

3
/ngày; Nối mạng, 

nâng cấp, chuyển đổi mô hình quản lý, thay đổi nguồn nước 38 công trình, với 
tổng công suất 48.340 m

3
/ngày. 

6.5. Hạ tầng thủy lợi 

Triển khai thực hiện Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông 
có đê trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo 
Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
Quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc 
Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định theo Quyết định số 521/QĐ-UBND 
ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh. Trong những năm qua bằng nhiều nguồn vốn 
khác nhau, tỉnh đã tập trung đầu tư và đưa vào sử dụng công trình thủy lợi phục 
vụ sản xuất và dân sinh, cụ thể: 

- Giai đoạn 2010-2015: Hoàn thành đầu tư nâng cấp 64,7/91,5 km đê biển, 
trên 28 km kè đê sông; bê tông hóa 120 km mặt đê, xây dựng 50 cống qua đê; 
kiên cố hóa gần 1.000 km kênh cấp 1, 2, 3 đã góp phần tích cực phục vụ sản 
xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. 
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- Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành nâng cấp hệ thống đê tả, hữu sông Sò; 
đầu tư tu bổ nâng cấp khẩn cấp đê, kè Cồn Xanh thuộc tuyến đê biển huyện 
Nghĩa Hưng; nâng cấp khẩn cấp một số đoạn đê kè xung yếu thuộc tuyến đê 
biển tỉnh; nâng cấp trên 34.000 công trình thủy lợi và kiên cố hóa gần 1.000 km 
kênh mương,… Đang tập trung triển khai các dự án: Kênh nối sông Đáy với 
sông Ninh Cơ; dự án xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng từ K177+900 
đến K180+050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực; dự án xử lý cấp bách các công 
trình đê biển của tỉnh Nam Định bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017; 
hệ thống công trình phòng, chống lụt, bão đê hữu sông Hồng và đê tả sông Đào 
thành phố Nam Định…  

6.6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Triển khai thực hiện Quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam 
Định đến năm 2020 theo Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của 
UBND tỉnh; Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Nam Định đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 
09/01/2017 của UBND tỉnh; Quy hoạch quản lý chất thai rắn vùng tỉnh Nam 
Định đến năm 2030 theo Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của 
UBND tỉnh; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Nam Định 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  theo Quyết định số 2894/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh. Xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động 
ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến 
năm 2050; Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; Đánh giá khí hậu tỉnh Nam Định; 
Điều tra và đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của 
nguồn nước. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ nguy cơ ngập gây ra 
bởi nước biển dâng do bão, siêu bão và đề xuất các giải pháp ứng phó theo các 
kịch bản nước biển dâng; phục hồi hệ sinh thái bị suy thoái vùng ven biển, tăng 
cường các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, 
xâm nhập mặn do nước biển dâng. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu bảo vệ môi 
trường như sau: 

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã, thị trấn 
tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, trong đó có 106 xã, thị trấn lắp đặt lò đốt rác 
thải sinh hoạt đặt tiêu chuẩn môi trường. Dự kiến năm 2020, tỷ lệ chất thải rắn ở 
đô thị được thu gom đạt 95%; ở nông thôn đạt 88,5%. 

- 100% cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý (theo Quyết 
định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong giai 
đoạn 2016-2020 tỉnh Nam Định có 16 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng cần được 
xử lý). 

- Có 2/3 khu công nghiệp đang hoạt động có trạm xử lý nước thải tập 
trung

22
, 09/20 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý hoặc biện pháp xử lý nước 

thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường; các làng nghề cơ bản đã thực hiện các 
biện pháp bảo vệ môi trường.  

7. Về phát triển đô thị 

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị 

                                                 
22. Riêng KCN Mỹ Trung tỉnh đang trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vướng mắc. 
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tỉnh Nam Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 

3023/QĐ-UBND, nhằm từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới đô thị 

trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn phát triển, trên cơ sở Quy hoạch xây dựng 

vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện và các quy hoạch ngành đã được phê 

duyệt; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, đảm bảo 

nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, 

văn minh, bền vững và giữ gìn những giá trị, bản sắc văn hóa của mỗi đô thị. 

Hiện toàn tỉnh có 17 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại I, 01 đô thị loại IV, 15 đô 

thị loại V, cụ thể: 

- Thành phố Nam Định được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận 

là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nam Định tại Quyết định số 2106/QĐ-TTg ngày 

28/11/2011. Ngày 09/6/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị Quyết số 06-NQ/TU 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; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/7/2016 triển khai thực hiện nhằm xây dựng 

phát triển thành phố Nam Định theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, 

có tính bền vững, có không gian đô thị mở rộng theo quy hoạch,… Đến nay, đã 

triển khai xây dựng và hoàn thành, đưa vào sử dụng một số công trình có tính 

điểm nhấn đối với hạ tầng và cảnh quan thành phố như: Khách sạn Nam Cường; 

Tổ hợp Trung tâm thương mại và nhà ở Nam Định Tower; Tổ hợp Khách sạn 

thông minh và trung tâm thương mại Nam Định; Khu đô thị Dệt may Nam Định; 

Bệnh viện Mắt tỉnh; Tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam 

Định; Tuyến tránh thành phố Nam Định thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

38B... Tập trung triển khai đầu tư các dự án: Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di 

tích lịch sử - văn hóa thời Trần; Khu đô thị mới phía Nam sông Đào; Bệnh viện 

đa khoa tỉnh (Bệnh viện 700 giường cũ); Trường trung học phổ thông chuyên Lê 

Hồng Phong… Đang triển khai từng bước các đề án, hợp phần xây dựng đô thị 

thông minh theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hiện tại 

UBND tỉnh đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm xây dựng Nam Định thành một thành phố 

với những vị thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và 

toàn cầu hóa, khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thành phố 

theo hương phát triển bền vững, văn minh, thân thiện với hệ thống kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, sớm đưa Nam Định thành một thành phố 

trung tâm của Vùng. 

- Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu đã được công nhận là đô thị loại IV 

tại Quyết định số 1448/QĐ-BXD ngày 10/12/2014 của Bộ Xây dựng. 

- 15 đô thị được công nhận là đô thị loại V: Thị trấn Mỹ Lộc, thị trấn Gôi, thị 

trấn Lâm, thị trấn Liễu Đề, thị trấn Quỹ Nhất, thị trấn Rạng Đông, thị trấn Nam 

Giang, thị trấn Cổ Lễ, thị trấn Cát Thành, thị trấn Ninh Cường, thị trấn Xuân 

Trường, thị trấn Ngô Đồng, thị trấn Quất Lâm, thị trấn Yên Định, thị trấn Cồn. 

Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị được tăng cường, gắn kết 

giữa đầu tư phát triển đô thị với quy hoạch xây dựng; tổ chức triển khai thực 
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hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới làm cơ sở phát triển đồng bộ kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Từng bước xây dựng hệ thống đô thị phù hợp, 

đảm bảo cho mỗi đô thị phát huy thế mạnh, nâng cao tính cạnh tranh, phát triển 

ổn định, cân bằng, bền vững; xây dựng đồng bộ và từng bước nâng cao chất 

lượng đô thị và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển mạng 

lưới giao thông đô thị, hệ thống nước sinh hoạt và xử lý chất thải ở các đô thị, 

các khu, cụm công nghiệp đảm bảo đô thị có môi trường trong sạch, an toàn. 

Công tác chỉnh trang đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, các công trình hạ 

tầng phục vụ cảnh quan và nhu cầu của cư dân đô thị như cây xanh, công viên, 

chiếu sáng đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ, các khu vui chơi giải trí sinh 

hoạt cộng đồng được hình thành và nâng cấp chất lượng phục vụ.  

Tuy nhiên, về phát triển đô thị vẫn còn một số hạn chế: Tốc độ đô thị hóa 

còn chậm, theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2019 tỷ lệ dân số ở 

khu vực thành thị chiếm 18,18%; công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch 

chi tiết xây dựng còn chậm,… Một số khu đô thị triển khai chậm như khu đô thị 

Thống Nhất, Mỹ Trung của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường,… 

8. Quốc phòng, an ninh  

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới, công tác quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng khu vực 

phòng thủ. Lực lượng vũ trang địa phương thường xuyên được củng cố, tăng 

cường; sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Hoàn 

thành diễn tập khu vực phòng thủ, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn ở địa phương. Tiềm lực trong khu vực phòng thủ từng bước được 

tăng cường. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biển; triển khai thực 

hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an 

ninh trật tự cho phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh 

giai đoạn 2015-2019”. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Làm tốt công tác tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức quốc phòng, tinh thần cảnh giác chủ 

động phòng chống có hiệu quả chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ 

của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chính 

sách hậu phương quân đội và giải quyết chế độ, chính sách sau chiến tranh được 

triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ban hành Nghị 
quyết toàn khóa và hàng năm về lãnh đạo công tác an ninh, trật tự. Bảo đảm an 
toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Triển 
khai thực hiện có hiệu quả chủ trương giải pháp về an ninh, trật tự, phòng, chống 
khủng bố, phá hoại, âm mưu “Diễn biến hòa bình”; “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. Kết hợp phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ: Chủ 
động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế và làm giảm tội phạm. 
Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phù hợp với tính chất, đặc điểm địa bàn, xây dựng 
lực lượng nòng cốt vững mạnh. Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện 
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Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo 
công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và 
tổ chức, vững về chuyên môn nghiệp vụ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. 
Hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã 
tại 100% xã, thị trấn.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt mục tiêu quy hoạch đến năm 
2020. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng 
năm đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn phát triển ổn định, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất 
hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn.  

- Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, thực sự 
trở thành phong trào của nhân dân, tạo nên khí thế mới trong nông thôn toàn 
tỉnh; diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, ý thức làm chủ của nông dân được 
nâng cao, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiểu thủ công nghiệp phát triển; xây 
dựng nông thôn mới của tỉnh là điểm sáng, được Trung ương đánh giá là một 
trong 2 tỉnh dẫn đầu cả nước.  

- Kết quả thu hút đầu tư đạt kết quả khá; tổng giá trị đăng ký vốn đầu tư 
giai đoạn 2015-2020 ước đạt 3,5 tỷ USD vốn FDI (tăng 8 lần so với giai đoạn 
2010-2015) và trên 32.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước (tăng 2,7 lần so với 
giai đoạn 2010-2015).  

- Xuất khẩu đạt kết quả cao, tổng giá trị hàng xuất khẩu năm 2020 ước đạt 
2,2 tỷ USD gấp 2,2 lần so với năm 2015.  

- Đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, điện lực được cải 
thiện rõ rệt; Hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm, huyết 
mạch, tạo thế và lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của tỉnh.  

- Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tích mới, nhất là trong 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục 
được cải thiện.  

- Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm 
bảo môi trường sống an toàn cho người dân; không để xảy ra các tình huống bị 
động, bất ngờ. 

2. Những tồn tại, hạn chế  

- Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá nhưng vẫn chưa tạo được sự đột phá 
lớn để rút ngắn khoảng cách phát triển với một số tỉnh trọng điểm trong vùng. 
Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu ngân sách nhà nước chưa có nguồn thu lớn và 
ổn định.  
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- Tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chưa tương xứng 

với tiềm năng; sản xuất nông nghiệp nhìn chung quy mô nhỏ, chủ yếu là kinh tế 

hộ, chuyển dịch cơ cấu sản xuất chưa mạnh; chưa có nhiều doanh nghiệp chủ 

lực trong sản xuất công nghiệp, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng và sức 

cạnh tranh trên thị trường chưa cao.  

- Một số dự án, công trình trọng điểm của tỉnh có tiến độ triển khai thực 

hiện chậm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tạo bước phát triển đột phá về 

kinh tế. Việc xây dựng, phát triển thành phố Nam Định từng bước hình thành 

một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng tuy có những 

chuyển biến tích cực nhưng kết quả thực hiện chưa đạt được như dự kiến 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp ở một số địa phương 

chưa được xử lý dứt điểm; công tác quản lý đất đai ở một số địa phương, đơn vị 

còn hạn chế, thiếu chặt chẽ. 

- Tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, 

viên chức chưa cao; chất lượng cải cách thủ tục hành chính ở một số đơn vị chưa 

tốt, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

- Một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Tình trạng khiếu 

kiện đông người, vượt cấp chưa được giải quyết dứt điểm… 

3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế  

- Vị trí địa kinh tế của tỉnh không thực sự thuận lợi; quy mô nền kinh tế 

nhỏ; phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, có năng lực cạnh tranh thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao. Vì 

vậy, tỉnh chưa có điều kiện về nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện các dự án, công trình trọng điểm và xây dựng TP. Nam Định từng bước 

hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. 

- Một số quy định của pháp luật như Luật Đầu tư, Đất đai, Luật Bảo vệ môi 

trường, Luật Quy hoạch… và một số chính sách còn chưa thống nhất, chưa phù 

hợp với thực tiễn triển khai đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai một số 

dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu 

tạo bước đột phá về kinh tế.  

- Tình hình thiên tai, thời tiết, dịch bệnh có diễn biến phức tạp, bất thường, 

khó lường như dịch tả lợn Châu Phi năm 2019, dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)… đã gây nhiều thiệt hại và ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân.   

- Công tác phối hợp giữa cấp với ngành, giữa ngành với ngành chưa thực 

sự chặt chẽ. Một số vi phạm về đất đai, môi trường, khiếu nại tố cáo chưa được 

giải quyết kịp thời.  

- Công tác cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp xúc tiến và 

thu hút đầu tư tuy đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhưng việc tổ chức thực 

hiện ở một số ngành, địa phương chưa thực sự triệt để, kết quả chưa cao; vẫn còn 

tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức có biểu hiện thiếu trách nhiệm đối với 
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doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá hình 

ảnh của tỉnh còn hạn chế.  

4. Bài học kinh nghiệm 

Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Nam Định 

đã hoàn thành được nhiều mục tiêu đề ra trong quy hoạch và rút ra được một số 

bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện quy hoạch, đó là: 

(1) Có sự thống nhất, quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy 

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tổ chức thực hiện 

đồng bộ các nội dung của quy hoạch. Phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các 

ngành trong tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch. Cụ thể hóa các mục tiêu, 

định hướng quy hoạch bằng các chương trình, đề án trọng tâm cho từng giai 

đoạn; ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp tại địa phương. 

(2) Chủ động làm việc, tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung 

ương, nhất là về định hướng phát triển trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch, huy 

động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật và phát triển kinh tế - xã 

hội. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vùng trong quá trình thực 

hiện quy hoạch; chú trọng các vấn đề về đảm bảo tính thống nhất trong thực 

hiện quy hoạch, liên kết giữa các ngành sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường... 

(3) Xác định xây dựng hạ tầng kết cấu kinh tế - xã hội đi trước một bước 

làm nền tảng phát triển các ngành, lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực đầu 

tư của nhà nước với huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội 

hóa để thực hiện toàn diện các nội dung của quy hoạch. Trong xây dựng kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ phát triển kinh tế 

và các công trình phúc lợi xã hội; kế thừa tối đa các công trình hiện có, kết hợp 

nâng cấp và xây dựng mới phù hợp với điều kiện thực tiễn, quản lý chặt chẽ xây 

dựng cơ bản. 

(4) Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cấp tỉnh, tạo điều kiện 

thuận lợi trong thu hút đầu tư theo quy hoạch; phát triển các ngành công nghiệp, 

dịch vụ có giá trị gia tăng cao, tạo số thu ngân sách lớn, tạo việc làm, nâng cao 

thu nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tích cực. 

(5) Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn có vai trò hết sức quan trọng, 

trọng tâm là xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp làm thay 

đổi bộ mặt nông thôn được khang trang, sạch đẹp, điều kiện sống và làm việc 

của người dân nông thôn tốt hơn; hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, 

chế biến, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.  

(6) Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt 

động của bộ máy chính quyền các cấp. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội làm nền tảng cho phát triển kinh tế và môi trường sống của nhân dân. 
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Trên đây là nội dung Báo cáo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy 

hoạch tỉnh Nam Định đến năm 2020, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các 

đơn vị liên quan nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- HĐTĐ nhiệm vụ lập QH tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu: Vp1, Vp5. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 

  

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-14T16:24:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Kha<trankha@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-15T08:31:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Đình Nghị<phamdinhnghi@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-15T13:51:41+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-15T13:51:58+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-15T13:52:25+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




