
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-UBND         Nam Định, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Nam Định 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Pháp lệnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên 
quan đến quy hoạch ngày 22/12/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển 
khai thi hành Luật Quy hoạch 2017; Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 

của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc 

ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, 
quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật 
Quy hoạch; 

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh 
Nam Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về lập quy hoạch tỉnh Nam 

Định; 

Căn cứ Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định phê duyệt danh mục các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch 
tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh 
Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư 
vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Theo đề nghị tại văn bản số 1253/SKHĐT-TH&QLQH ngày 13/8/2021 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch 
tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập 

Quy hoạch tỉnh để cơ quan được giao nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh (Sở Kế 
hoạch và Đầu tư), các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định 
và các đơn vị liên quan tham gia xây dựng các nội dung Quy hoạch tỉnh đảm 
bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả và có tính khả thi cao. Đảm bảo sự chỉ đạo, 
điều hành tập trung thống nhất của UBND tỉnh trong công tác lập Quy hoạch 
tỉnh. 

Xác định rõ nội dung trọng tâm lập Quy hoạch tỉnh; phân công trách 

nhiệm, nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan nhằm chủ động, phối hợp 
triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra theo lĩnh vực, địa bàn và phạm 
vi quản lý. 

2. Yêu cầu: Việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh phải bảo đảm tính khả thi, 
hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của tỉnh; đáp ứng các quy định về thời gian, 
trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo đúng quy định của Luật 
Quy hoạch; đảm bảo sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan trong quá trình 

tổ chức, thực hiện các nội dung kế hoạch đạt kết quả theo tiến độ đề ra. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 

1. Nội dung lập quy hoạch  
1.1. Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch 

a) Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các 
hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ 
cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. 

b) Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống 
kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương 
trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quốc 
phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn tỉnh. 

c) Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. 
d) Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá 

trình lập Quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với 
yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng. 

1.2. Các nội dung chính của quy hoạch 
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Nội dung Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 thực hiện theo các quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch 2017 và Điều 28 

Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ (đã được phê duyệt chi 
tiết tại quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ).  

Các nội dung đề xuất nghiên cứu, gồm 38 nội dung: Theo Quyết định số 
2654/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục 
các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Trình tự, tiến độ lập quy hoạch: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm 

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Nhiệm vụ chung: 
1.1. Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh (Ban chỉ đạo) chỉ đạo việc lập Quy 

hoạch tỉnh theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan; 
thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định tại 
Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Ban chỉ đạo lập Quy hoạch 
tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo điều phối 
chung các hoạt động liên quan đến lập quy hoạch tỉnh. 

1.2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 
Nam Định xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức nghiên cứu, xây dựng các nội dung đề xuất được 
phân công theo chức năng, nhiệm vụ; tham gia đóng góp các ý kiến và chịu 
trách nhiệm đối với các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý; 
cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ việc lập Quy 
hoạch tỉnh thuộc phạm vi phụ trách. Chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với 
định hướng, phương án phát triển ngành và nội dung đề xuất tích hợp vào Quy 
hoạch tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình; phối hợp 
với cơ quan lập quy hoạch và đơn vị tư vấn xem xét, xử lý các vấn đề liên 
ngành, liên huyện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của Quy hoạch 
tỉnh. 

1.3. Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh1
 chịu trách nhiệm về thời gian thực 

hiện và chất lượng sản phẩm quy hoạch, các nội dung đề xuất tích hợp vào quy 
hoạch; phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định 

trong quá trình triển khai các bước lập quy hoạch. 
2. Nhiệm vụ cụ thể: 

                                           
1
 Liên danh Công ty CP tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam; Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW 

(Bộ KHĐT); Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp PTNT); Trung tâm Điều tra và 
Quy hoạch Đất đai (Tổng cục quản lý đất đai)  
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Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố Nam Định chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu thuộc 
ngành, lĩnh vực quản lý để phục vụ công tác lập Quy hoạch tỉnh theo quy định. 

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong quá trình lập quy hoạch; tổ chức, 
điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai Kế hoạch lập 
Quy hoạch tỉnh. Là đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho đơn 
vị tư vấn để lập quy hoạch. 

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung quy hoạch theo Quyết định 
số 992/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ 
lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Tổng hợp các nội dung có ý kiến khác nhau liên quan đến các ngành, địa 
phương trong quá trình lập quy hoạch, báo cáo Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh 
xem xét, quyết định. 

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; hoàn thiện 
Quy hoạch tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo, UBND tỉnh. 

- Trình hồ sơ Quy hoạch tỉnh để Ban chỉ đạo, UBND tỉnh xem xét, báo cáo 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Hội đồng thẩm định Trung ương, Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định 

và đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung trong quy hoạch thuộc ngành, lĩnh vực 
quản lý và 03 nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể: 

+ Đánh giá về tiềm năng lợi thế; các yếu tố và điều kiện bên ngoài tác động 

đến sự phát triển của tỉnh. Đánh giá hiện trạng giai đoạn 2011-2020 và đề xuất 

giải pháp tăng cường thu hút đầu tư thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Xây dựng Danh mục dự án đầu tư và thứ tự ưu tiên trong từng thời kỳ quy hoạch.  

+ Thực trạng và định hướng tổ chức không gian phát triển các hành lang 

kinh tế: Quốc lộ 10, quốc lộ 21, quốc lộ 21B mới; Tuyến đường trục phát triển 

nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Tuyến đường bộ 

ven biển đoạn đi qua địa phận tỉnh Nam Định;… 

+ Hiện trạng giai đoạn 2011-2020; phương hướng phát triển các ngành kinh 

tế biển và tổ chức không gian biển tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050. 

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam 

Định chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập Quy hoạch 

tỉnh; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ban chỉ đạo, UBND tỉnh để kịp thời giải 

quyết.  
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2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cung cấp số liệu, tài liệu và 

phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phát 

triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, nông thôn, thủy lợi, nước sạch nông thôn, 

phòng chống thiên tai,… và 03 nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, 

cụ thể: 

- Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp 

phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản;… tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
- Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương án quy hoạch, giải 

pháp phát triển hệ thống hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi; các phương 
án phòng chống thiên tai;… tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 
- Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp 

phát triển khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phát triển hợp tác xã, làng 

nghề nông thôn;…tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   
2.3. Sở Giao thông vận tải: Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp với đơn vị 

tư vấn xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phát triển giao thông vận tải 

và nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể: Hiện trạng phát triển 

giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp phát triển hệ thống kết cấu hạ 

tầng giao thông; dịch vụ vận tải, logistics;…. tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

2.4. Sở Công Thương: Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp với đơn vị tư 
vấn xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phát triển công nghiệp, kết 

cấu hạ tầng cung cấp điện, dịch vụ thương mại, cụm công nghiệp và 04 nội dung 
đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể:  

- Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp 

phát triển ngành công nghiệp tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 
- Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương án phát triển kết cấu 

hạ tầng cung cấp điện tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   
- Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp 

phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 
- Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp 

phát triển dịch vụ thương mại; phương án phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 

của tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  
2.5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Cung cấp số liệu, tài liệu và 

phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung liên quan đến phát triển các 

Khu công nghiệp, Khu kinh tế và nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, 
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cụ thể: Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp 

phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ; các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam 

Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   
2.6. Sở Xây dựng: Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp với đơn vị tư vấn 

xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phát triển đô thị, nông thôn, cấp 

thoát nước đô thị,… và 02 nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể: 
- Đánh giá hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương án quy 

hoạch phát triển hệ thống đô thị, nông thôn gắn với hạ tầng cấp, thoát nước đô 
thị;… tỉnh Nam Định thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương án quy hoạch vùng 

tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, các khu chức năng;… tỉnh Nam Định thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông: Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp 

với đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phát triển thông 

tin và truyền thông, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh 

truyền hình, báo chí, Chính phủ điện tử, đô thị thông minh,… và nội dung đề 
xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể: Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011- 

2020 và  phương hướng, giải pháp phát triển hạ tầng, thông tin và truyền thông; 

mạng lưới bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, đô thị 
thông minh;…. tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.   

2.8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh: Cung cấp số liệu, tài 

liệu và phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung liên quan đến công tác 

thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh và nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch 
tỉnh, cụ thể: Hiện trạng tài chính ngân sách 2011-2020; mục tiêu, giải pháp tài 

chính, ngân sách tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.    

2.9. Sở Y tế: Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp với đơn vị tư vấn xây 

dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phát triển y tế, dân số,… và nội dung 
đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể: Hiện trạng phát triển giai đoạn 

2011-2020 và  phương hướng, giải pháp phát triển lĩnh vực y tế, dân số, dịch vụ 

y tế và cơ sở hạ tầng, mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Nam 

Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

2.10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp với 

đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo và 

nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể: Hiện trạng phát triển giai 

đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp phát triển triển lĩnh vực giáo dục; 

hạ tầng, mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050.  
2.11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp 

với đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, 



7 

 

du lịch và nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể: Hiện trạng phát 

triển giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp phát triển lĩnh vực văn hóa, 
thể thao; hạ tầng, mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao; sản phẩm du lịch, thị 
trường du lịch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

2.12. Sở Khoa học và Công nghệ: Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp với 

đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực khoa học, công 

nghệ,… và nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể: Hiện trạng phát 

triển giai đoạn 2011-2020 và định hướng, giải pháp phát triển lĩnh vực khoa học, 

công nghệ, đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050.  
2.13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Cung cấp số liệu, tài liệu và 

phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực lao 

động, việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã 

hội,… và nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể: Hiện trạng phát 

triển giai đoạn 2011-2020 và định hướng, giải pháp phát triển lĩnh vực lao động 

xã hội; đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu phát triển tỉnh Nam Định thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
2.14. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng các nội 

dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, 

ứng phó với biến đổi khí hậu,… và 04 nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch 
tỉnh, cụ thể: 

- Đánh giá tiềm năng đất đai; hiện trạng sử dụng đất của tỉnh, tính hợp lý và 

hiệu quả sử dụng đất của tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020. Lập phương án 
phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng 

đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 
- Đánh giá hiện trạng về tài nguyên, khoáng sản; phương án bảo vệ, khai 

thác, sử dụng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đánh giá hiện trạng; phương án bảo vệ môi 

trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Nam Định thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đánh giá hiện trạng; phương án xử lý 

chất thải, xây dựng các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Nam Định thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
- Đánh giá hiện trạng; phương hướng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 

nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh 

Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
- Đánh giá tình hình và dự báo các nguy cơ, tác động của thiên tai, biến đổi 

khí hậu; đề xuất các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh 

Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   
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b) Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp với đơn vị tư vấn
2
 trong quá trình 

xây dựng, thẩm định tại Bộ Tài nguyên môi trường nội dung Đánh giá môi 
trường chiến lược trong Quy hoạch tỉnh. 

2.15. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng nội 

dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và nội dung đề xuất tích hợp vào Quy 
hoạch tỉnh, cụ thể: Hiện trạng giai đoạn 2011-2020 và quan điểm, mục tiêu về 
lĩnh vực quốc phòng; phương án sử dụng đất quốc phòng trong thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
2.16. Công an tỉnh: Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng nội dung liên quan 

đến lĩnh vực an ninh và nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể: 
Hiện trạng giai đoạn 2011-2020 và quan điểm, mục tiêu về lĩnh vực an ninh; 
phương án sử dụng đất an ninh trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2.17. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Phối hợp với đơn vị tư vấn xây 

dựng nội dung liên quan đến lĩnh vực biên phòng và nội dung đề xuất tích hợp 
vào Quy hoạch tỉnh, cụ thể: Hiện trạng giai đoạn 2011-2020 và quan điểm, mục 
tiêu về lĩnh vực biên phòng; phương án sử dụng đất biên phòng trong thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

2.18. Sở Nội vụ: Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp với đơn vị tư vấn 

xây dựng nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, xây dựng chính 

quyền, công tác tôn giáo,…  

2.19. Sở Tư pháp: Cung cấp số liệu, tài liệu và phối hợp với đơn vị tư vấn 

xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực tư pháp theo yêu cầu trong nội 

dung Quy hoạch tỉnh. 

2.20. Cục Thống kê tỉnh: Rà soát, hệ thống hóa số liệu về tình hình kinh tế 

- xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020; cung cấp thông tin, số liệu vùng 

đồng bằng sông Hồng theo đề nghị của cơ quan lập quy hoạch tỉnh; phối hợp 

xây dựng các phương án, kịch bản và xác định các mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh thời kỳ quy hoạch. 

2.21. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định: Cung cấp số liệu, tài 

liệu và phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng nội dung liên quan đến phát triển hệ 

thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh.  

2.22. UBND các huyện, thành phố Nam Định: Phối hợp với đơn vị tư vấn 

xây dựng các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ 

tầng,… trên địa bàn huyện, thành phố và nội dung đề xuất tích hợp vào Quy 
hoạch tỉnh, cụ thể: Hiện trạng giai đoạn 2011-2020; phương hướng phát triển và 

tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

trên địa bàn các huyện, thành phố, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

                                           
2
 Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp 
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2.23. Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch: Phối hợp với cơ quan được giao nhiệm 
vụ lập Quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan xây dựng các nội dung Quy 
hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng 
Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo 
chất lượng và thời gian quy định. 

IV. VỀ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỈNH VÀ TỪNG NỘI 
DUNG ĐỀ XUẤT 

 1. Đối với hồ sơ Quy hoạch tỉnh 

 Việc thẩm định do Hội đồng thẩm định Trung ương thực hiện. UBND tỉnh 
hoàn thiện Quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh xem xét, thông qua Quy hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2. Đối với từng nội dung đề xuất 
UBND tỉnh thành lập hội đồng nghiệm thu (Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo 

UBND tỉnh; thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan) để nghiệm thu 
từng nội dung đề xuất theo 2 bước: 

- Nghiệm thu nội dung cơ bản để thực hiện tích hợp vào quy hoạch tỉnh; 
- Rà soát, hoàn chỉnh từng nội dung đề xuất đảm bảo phù hợp, thống nhất 

với Quy hoạch tỉnh được phê duyệt. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định, các thành viên 

Ban chỉ đạo và các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 
các nhiệm vụ trong Kế hoạch, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về số liệu, tài 
liệu cung cấp cho đơn vị tư vấn và các định hướng phát triển đối với các nội 
dung liên quan đến lĩnh vực, địa bàn và chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị 
mình.  

Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nội dung đề xuất chủ động phối 
hợp với đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong xây dựng đề cương nhiệm 
vụ; xác định các nội dung trọng tâm cần tích hợp vào quy hoạch tỉnh; hoàn 
chỉnh toàn bộ các nội dung đề xuất trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính 
trong quá trình lập quy hoạch; là đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan cung cấp thông 
tin, tài liệu cho đơn vị tư vấn để triển khai lập Quy hoạch; tổ chức, theo dõi, điều 
phối, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định, đơn 
vị tư vấn và các đơn vị có liên quan thực hiện.  
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3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc 
vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những nội dung, 
nhiệm vụ cho phù hợp, các đơn vị chủ động báo cáo Ban chỉ đạo lập Quy hoạch 
tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo); 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- BCĐ lập Quy hoạch tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- NHNN chi nhánh tỉnh NĐ; 

- UBND các huyện, thành phố NĐ; 

- Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh; 

- Lưu: Vp1, Vp5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Phạm Đình Nghị 

 



Phụ lục 
CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH 

TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH TỈNH NAM ĐỊNH 

 (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     /8/2021 của UBND tỉnh) 
 

TT Nội dung  Cơ quan  
chủ trì 

Cơ quan  
phối hợp 

Dự kiến 
thời gian 
thực hiện 

1 

Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài 

liệu phục vụ lập Quy hoạch; 

Xây dựng, phê duyệt đề cương nhiệm vụ 
38 nội dung đề xuất; 

Đơn vị tư 
vấn, Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Các Sở, ban, 
ngành liên 

quan, UBND 

các huyện, 
thành phố 

Tháng 7-

8/2021 

2 

Hoàn thành, nghiệm thu nội dung cơ bản 
của 38 nội dung đề xuất;   
Xây dựng, xử lý, tổng hợp các nội dung đề 
xuất tích hợp vào Quy hoạch  

Đơn vị tư 
vấn, Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Các Sở, ban, 
ngành liên 

quan, UBND 

các huyện, 
thành phố 

Tháng 9-  

12/2021 

3 

Hoàn thành xây dựng dự thảo Báo cáo 
Quy hoạch tỉnh (lần 1); 
Xin ý kiến Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh  

Đơn vị tư 
vấn, Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Các Sở, ban, 
ngành liên 

quan, UBND 

các huyện, 
thành phố 

Tháng 01  

- 02/2022 

4 

Hoàn thiện dự thảo Báo cáo Quy hoạch 
tỉnh (lần 2); 
Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung 
ương; các tỉnh, thành phố trong vùng; các 
đơn vị trong tỉnh đối với dự thảo Báo cáo 
Quy hoạch tỉnh 

Đơn vị tư 
vấn, Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Các Sở, ban, 
ngành liên 

quan, UBND 

các huyện, 
thành phố; 
các chuyên 

gia, nhà khoa 

học,… 

Tháng 3-

5/2022 

5 
Báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh 

Đơn vị tư 
vấn, Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Các Sở, ban, 
ngành liên 

quan, UBND 

các huyện, 
thành phố 

Tháng  

6/2022 

6 
Hoàn chỉnh Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định 
và phê duyệt Quy hoạch tỉnh  

Đơn vị tư 
vấn, Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Các Sở, ban, 
ngành liên 

quan, UBND 

các huyện, 
thành phố 

Tháng  

7/2022 
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