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Danh mục 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND  ngày          /01/2021 của UBND tỉnh) 

 

Phần I 

DANH MỤC CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN 
 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan        

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Ghi chú 

THÁNG 3 

1 

Dự thảo Nghị quyết về xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-

2025 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Các Sở, ban, 

ngành; 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Trình BTV 

Tỉnh ủy, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh 

2 

Dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng, 

phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 

2021-2025 và Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết 

UBND thành 

phố Nam Định 

Các Sở, ban, 

ngành 

Trình BTV 

Tỉnh ủy, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh 

3 

Dự thảo 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 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các Sở, ban, 

ngành; 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Trình BTV 

Tỉnh ủy, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh 

4 

Dự thảo Nghị quyết về xây dựng, phát triển 

vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo và 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

 

Các Sở, ban, 

ngành; 

UBND các 

huyện: Hải 

Hậu, Giao 

Thủy, Nghĩa 

Hưng 

Trình BTV 

Tỉnh ủy, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh 

THÁNG 4 

5 
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

thời kỳ 2021-2030 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

  

THÁNG 5 

6 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, các 

huyện, thành 

phố 

Trình BTV 

Tỉnh ủy, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh 

THÁNG 6 

7 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

Sở Kế hoạch và   

Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, các 

huyện, thành 

phố 

Trình BTV 

Tỉnh uỷ, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh  
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8 

Danh mục các dự án đầu tư công, trình 

HĐND tỉnh cho ý kiến, quyết định chủ 

trương đầu tư 

Sở Kế hoạch và   

Đầu tư 
 

Trình 

HĐND tỉnh 

9 

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí 

thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thuộc địa phương 

quản lý 

Sở Văn hóa    

Thể thao và Du 

lịch 

Các Sở, 

ngành có   

liên quan 

Trình 

HĐND tỉnh 

THÁNG 9 

10 

Báo cáo sơ kết 05 năm và Dự thảo Kết luận 

của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 

của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Xây 

dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Nam Định” 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 
 

Trình BTV 

Tỉnh uỷ, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh 

11 

Quy hoạch vùng liên huyện Ý Yên, Nghĩa 

Hưng (Khai thác tiềm năng phát triển 2 bên 

tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế 

biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu 

Giẽ - Ninh Bình); Quy hoạch vùng liên 

huyện Giao Thủy, Hải Hậu (Khai thác tiềm 

năng phát triển 2 bên tuyến đường bộ ven 

biển, đoạn qua tỉnh Nam Định) 

Sở Xây dựng 

Các huyện:   

Ý Yên, Nghĩa 

Hưng, Hải 

Hậu, Giao 

Thủy 

Trình BTV 

Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh 

THÁNG 10 

12 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022 

Sở Kế hoạch và   

Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, các 

huyện,    

thành phố 

Trình BTV 

Tỉnh uỷ, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh  

13 
Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh 

Nam Định 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các huyện,   

thành phố 

Trình BTV 

Tỉnh uỷ, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh  

14 

Danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất 

thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các huyện,   

thành phố 

Trình BTV 

Tỉnh uỷ, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh  

15 

Danh mục dự án, công trình chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các huyện,    

thành phố 

Trình BTV 

Tỉnh uỷ, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh  

16 

Kế hoạch biên chế công chức quản lý hành 

chính nhà nước và tổng số lượng người làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, 

các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non 

hợp đồng năm 2022 

Sở Nội vụ 

Các Sở, 

ngành, các 

huyện,     

thành phố 

Trình 

HĐND tỉnh 



3 

 

17 

Quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công 

chức, viên chức được cử 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 

Sở Nội vụ 

Các Sở, ban, 

ngành, các 

huyện, thành 

phố 

Trình BTV 

Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh 

THÁNG 11 

18 

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư 

công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 

2022 

Sở Kế hoạch và   

Đầu tư 
 

Trình BTV 

Tỉnh uỷ, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh 

19 

Danh mục các dự án đầu tư công, trình 

HĐND tỉnh cho ý kiến, quyết định chủ 

trương đầu tư 

Sở Kế hoạch và   

Đầu tư 
 

Trình 

HĐND tỉnh 

20 
Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2020 
Sở Tài chính 

Các Sở, ban, 

ngành, các 

huyện, thành 

phố 

Trình BTV 

Tỉnh ủy, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh  

21 
Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 

2022 
Sở Tài chính 

Các Sở, 

ngành, các 

huyện,     

thành phố 

Trình BTV 

Tỉnh uỷ, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh 

22 

Đề án quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ 

phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi 

cho các cấp ngân sách tỉnh năm 2022 và thời 

kỳ ổn định ngân sách 

Sở Tài chính  

Trình BTV 

Tỉnh ủy, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh 

23 

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 

2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 

Sở Tài chính  

Trình BTV 

Tỉnh ủy, 

BCH Đảng 

bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh 

24 

Quy định khu vực không được phép chăn 

nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và 

chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra 

khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

 
Trình 

HĐND tỉnh 

Ghi chú: 

- Chương trình công tác này bao gồm các đề án, báo cáo trình tập thể Lãnh 

đạo UBND tỉnh; không bao gồm các nhiệm vụ thường xuyên. Các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố chủ động tham mưu UBND tỉnh những nội dung 

khác ngoài Chương trình công tác này. 

- Trường hợp đăng ký bổ sung hoặc rút nội dung khỏi Chương trình công tác, 

các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có văn bản báo cáo UBND tỉnh. 
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Phần II 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách, 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng, soạn thảo các báo cáo, 

đề án trong Chương trình công tác này. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì xây dựng, soạn thảo báo 

cáo, đề án trong Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh chủ động phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt và trình UBND tỉnh 

theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh.  

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

tiến độ việc triển khai thực hiện các nội dung Chương trình công tác trọng tâm của 

UBND tỉnh; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp 

thường kỳ hàng tháng. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương, 

Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và yêu cầu thực tế, đề xuất của các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, UBND 

tỉnh sẽ điều chỉnh bổ sung một số nội dung khác ngoài Chương trình công tác này. 

5. Cuối năm các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến 

hành kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan 

đơn vị, địa phương mình; đăng ký Chương trình công tác năm sau./. 
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