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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Nam Định, ngày 22 tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình công tác trọng tâm  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 

 

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/11/2020 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh 

năm 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác trọng 

tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021. 

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Trưởng các phòng và các cá nhân, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu triển khai thực hiện các 

nội dung đảm bảo hiệu quả, đúng thời gian quy định. 

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, 

công chức cơ quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP, THQH. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng 
 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SKH&ĐT ngày 22/01/2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định) 

 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Ghi chú 

 Tháng 1    

1 

Xây dựng dự thảo Kế hoạch của 

UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và Dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021 của tỉnh Nam Định 

Phòng  

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

2 

Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh về rà soát kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, những 

nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng đầu năm 

2021 của tỉnh Nam Định 

Phòng  

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

3 

Xây dựng dự thảo Kế hoạch của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 

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 năm 2021 

Phòng  

Kinh tế  

đối ngoại  

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

4 

Xây dựng dự thảo của UBND tỉnh về 

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-

2025 tỉnh Nam Định 

Phòng  

Doanh nghiệp  

kinh tế tập thể  

và tư nhân 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

 Tháng 2    

1 
Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể 

đầu tư năm 2020 

Phòng  

Đấu thầu  

Thẩm định  

và Giám sát  

đầu tư 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh,  

Bộ Kế hoạch 

 và Đầu tư 

2 
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động 

đấu thầu năm 2020 

Phòng 

Đấu thầu  

Thẩm định  

và Giám sát  

đầu tư 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh,  

Bộ Kế hoạch  

và Đầu tư 



STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Ghi chú 

 Tháng 3 
   

1 

Xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo 

của UBND tỉnh về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội 02 tháng đầu 

năm, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 

3 năm 2021 của tỉnh Nam Định 

Phòng  

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

2 

Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị 

quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết về đẩy mạnh cải cách hành 

chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, 

xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 

2021- 2025 

Phòng 

Đấu thầu  

Thẩm định 

 và Giám sát  

đầu tư 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh 

3 

Xây dựng dự thảo Nghị quyết và Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết về xây 

dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và 

những năm tiếp theo 

Phòng 

Đấu thầu  

Thẩm định  

và Giám sát  

đầu tư 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh 

4 

Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh rà soát, trình UBND 

tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2020 sang năm 2021 

Phòng  

Tổng hợp 

 Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

5 

Báo cáo tình hình thực hiện Quý I 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp đến năm 2021 

Phòng  

Doanh nghiệp  

kinh tế tập thể  

và tư nhân  

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh để 

báo cáo Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 

 Tháng 4    

1 

Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội Quý I, những nhiệm vụ 

trọng tâm Quý II năm 2021 của tỉnh 

Nam Định 

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 



STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Ghi chú 

2 

Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh về những kiến nghị của tỉnh với 

Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành 

Trung ương  

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh  

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 

 Tháng 5    

1 

Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội tháng 4, những nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 của 

tỉnh Nam Định 

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

2 
Xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các phòng 

trực thuộc 

Sở, các đơn 

vị liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh để 

trình HĐND tỉnh 

 Tháng 6    

1 

Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2021 của tỉnh Nam 

Định 

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các phòng 

trực thuộc 

Sở, các đơn 

vị liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

2 

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tham 

mưu phân bổ vốn NSTW hỗ trợ thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM năm 2021 

Phòng 

Kinh tế ngành 

Phòng  

Tổng hợp 

Quy hoạch, 

các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh để 

trình HĐND tỉnh 

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 

3 

Xây dựng dự thảo chỉ thị/ văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh về lập Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh 

Nam Định 

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh  

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 



STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Ghi chú 

4 

Báo cáo tình hình thực hiện Quý II 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp đến năm 2021  

Phòng  

Doanh nghiệp 

 kinh tế tập thể  

và tư nhân  

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh để 

báo cáo Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 

5 

Báo cáo 6 tháng tình hình thực hiện Kế 

hoạch số 91/KH-UBND ngày 

25/9/2018 của UBND tỉnh về nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) và chỉ số cải cách hành chính 

(Par Index) của tỉnh Nam Định năm 

2018 và những năm tiếp theo  

Phòng  

Kinh tế  

đối ngoại 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

6 

Báo cáo 6 tháng  tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2021 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 2021   

Phòng  

Kinh tế  

đối ngoại 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

7 

Xây dựng danh mục các dự án đầu tư 

công, trình HĐND tỉnh cho ý kiến, 

quyết định chủ trương đầu tư 

Phòng  

Đấu thầu  

Thẩm định  

và Giám sát 

đầu tư 

Các phòng 

trực thuộc Sở 

Báo cáo  

UBND tỉnh để 

trình HĐND tỉnh  

8 

Báo cáo sơ kết công tác Đảng, cơ quan 

6 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2021 

Văn phòng Sở, 

Văn phòng 

Đảng ủy 

Các phòng 

trực thuộc Sở 

Phục vụ hội nghị 

sơ kết 06 tháng 

của cơ quan 

 Tháng 7    

1 

Hoàn thiện báo cáo của UBND tỉnh về 

tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

của tỉnh Nam Định 

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 



STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Ghi chú 

2 

Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 

dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022; Tình hình thực hiện kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 và dự 

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các phòng 

trực thuộc 

Sở; Các đơn 

vị liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh để 

báo cáo Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính 

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 

3 
Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể 

đầu tư 6 tháng năm 2021 

Phòng  

Đấu thầu  

Thẩm định  

và Giám sát 

 đầu tư 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh,  

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

4 

Xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển 

kinh tế tập thể tỉnh Nam Định năm 

2022 

Phòng  

Doanh nghiệp  

kinh tế tập thể  

và tư nhân 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 

 Tháng 8    

1 

Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 của 

tỉnh Nam Định 

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

 Tháng 9    

1 

Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội tháng 8, những nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 của 

tỉnh Nam Định 

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 



STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Ghi chú 

2 

Báo cáo tình hình thực hiện Quý III 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp đến năm 2021  

Phòng  

Doanh nghiệp 

Kinh tế tập thể 

và tư nhân  

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh để 

báo cáo Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 

3 

Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh về những kiến nghị của tỉnh với 

Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành 

Trung ương  

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 

 Tháng 10    

1 

Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, 

những nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 

2021 của tỉnh Nam Định 

Phòng 

Tổng hợp  

Quy hoạch 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

2 

Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 

dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 của tỉnh Nam Định 

Phòng 

Tổng hợp 

Quy hoạch 

Các phòng 

trực thuộc 

Sở; Các đơn 

vị liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

 Tháng 11    

1 

Hoàn thiện báo cáo của UBND tỉnh về 

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Xây dựng dự thảo và hoàn thiện báo 

cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 

và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 

2022 của tỉnh Nam Định 

Phòng 

Tổng hợp 

Quy hoạch 

Các phòng 

trực thuộc 

Sở; Các đơn 

vị liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh để 

trình Ban 

Thường vụ Tỉnh 

ủy, BCH Đảng 

bộ tỉnh, HĐND 

tỉnh 

  



STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Ghi chú 

2 

Xây dựng danh mục các dự án đầu tư 

công, trình HĐND tỉnh cho ý kiến, 

quyết định chủ trương đầu tư 

Phòng 

Đấu thầu  

Thẩm định  

và Giám sát 

 đầu tư 

Các phòng 

trực thuộc Sở 

Báo cáo  

UBND tỉnh để 

trình HĐND tỉnh  

 Tháng 12    

1 

Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng 

dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; 

Chuẩn bị các tài liệu phục vụ Hội nghị 

giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 

Phòng 

Tổng hợp 

Quy hoạch 

Các phòng 

trực thuộc 

Sở; Các đơn 

vị liên quan 

Để phục vụ Hội 

nghị giao KH 

năm 2022 của 

UBND tỉnh 

2 

Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp năm 2021 

Phòng  

Doanh nghiệp 

Kinh tế tập thể  

và tư nhân  

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh để 

báo cáo Bộ Kế 

hoạch vả Đầu tư 

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 

3 

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, 

điều hành, thực hiện Quy chế làm việc 

của UBND tỉnh năm 2021  

Phòng 

Tổng hợp 

Quy hoạch 

Các phòng 

trực thuộc Sở 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

4 

Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 

25/9/2018 của UBND tỉnh về nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) và chỉ số cải cách hành chính 

(Par Index) của tỉnh Nam Định năm 

2018 và những năm tiếp theo  

Phòng  

Kinh tế  

đối ngoại 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

5 

Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2021 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 2021 

Phòng  

Kinh tế  

đối ngoại 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 



STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Ghi chú 

6 

Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 

Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành 

chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, 

xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 

2021- 2025 

Phòng  

Kinh tế  

đối ngoại 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 

7 

Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 

Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết về xây dựng, phát triển 

vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2021-2025 và những năm 

tiếp theo 

Phòng 

Đấu thầu  

Thẩm định  

và Giám sát 

 đầu tư 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo  

UBND tỉnh 

(Nhiệm vụ có thể 

thay đổi theo quy 

định hoặc hướng 

dẫn của các cấp 

có thẩm quyền) 

8 

Báo cáo tổng kết công tác Đảng, cơ 

quan năm 2021; phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2022 

Văn phòng Sở, 

Văn phòng 

Đảng ủy 

Các phòng 

trực thuộc Sở 

Báo cáo Tỉnh ủy 

- UBND tỉnh và 

phục vụ hội nghị 

tổng kết cơ quan 

 

* Riêng đối với nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thực hiện theo kế hoạch của Ban 

chỉ đạo của tỉnh về lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 
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