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BAO CÁO 
Tlnh hInh thirc hin nhim vy phát trin kinh t -xa hi nàm 2020 

va ke hoich phat trien kinh te - xa hçn nam 2021 

A A Phan thir nhat 
TINH HNH THIIC HIIN NHhJM V1J KINH TE - XA HQI NAM 2020 

Trin khai k hotch phát triên kinh t - xã hi nàm 2020, näm cuôi cüa Kê 

hoach 5 nãm 20 16-2020, 11am to chirc Dai  hi Dãng b các cap tiên tói Dai  hi  dai 
biu toàn quôc lan thu XIII cüa Dâng, trong bOi cành dai  djch Covid-19 dã tác 
dng trrc tip dn thiu m.t cUa di song xã hi; san xuât kinh doanh bj dInh tr; 
nhiu hoit dng kinh tê, van hóa, xä hi bj ãnh hrnng lan. Song duâi sr länh dto 
sat sao cüa các cap Uy Dáng, s1r chi dao  1mb hoat, quyêt 1it cüa chInh quyên các 
cap, sir giám sat cüa HDND, sr phôi hcTp cüa Uy ban Mt trn To quôc; hoat dng 
tIch crc cüa các phông, ban, ngành, doàn the, cüng sir no lirc cüa toàn the nhân dan 
và doanh nghip, nên tInh hInh kinh tê - xã hi cüa thành phô vn giU duçic on djnh 
và phát triên so vâi cüng k' tInh hInh an ninh chInh trj, trt tir an toàn xä hi dugc 
giü vftng. 

A A A r . • A - I. Ket qua thirc hiçn nhiçm viii phat trien Iunh te - xa h91 nam 2020 

1. San xuât 

1.1. San xu1 cong nghip 

- Giá trj san xut cOng nghip thành phô quân 1 (theo giá so sánh näm 2010) 
ithc dat  15.860 t dông, tang k' 9,03% so vai nàm 2019. 

- Tai  Ciim cOng nghip An Xá có 73 doanh nghip duçic cp phép du tiz. 
Tong müc dâu tu cüa các doanh nghip dat  1.300 tT dng. Doanh thu 9 tháng du 
nàm dat  3.400 t' dOng. Tong np ngân sách nhà nuâc 9 tháng du näm dat  18.700 
t' dông. 

- Quãn 1, cung 1rng din: quàn 1 97.132 khách hang, trong do 9 1.407 khách 
hang sinh hoat,  5.125 khách hang ngoài sinh boat. San krcing din dat  510,3 triu 
Kwh, tang 2,56% so vâi cüng kS'  näm 2019(') 

1.2. San xut nông nghip 

- Din tIch gieo cay vii Xuân näm 2020 dat  538,49ha, trong do gieo sa chim 
gân 90% din tIch, nàng suât dat  54,5  ta/ha.  Din tIch rung bO hoang là 224,62ha 

'Khu virc san xut cong nghip dt 249,4 triu Kwh, giãm 1,56%; Khu vrc kinh doanh djch vii dat 22,6 triêu Kwh, 
tang 0,98%; Khu vrc quãn 1tiëu dUng dt 208,18 triu Kwh, tang 6,01%. Triên khai dir an KFW3 -thành ph Nam 
Djnh" vOi kinh phi han 100 dông nhäm nâng cao hiu qua lirài din trën dja bàn thành ph. 
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(tang 69,62ha so vói v11 Xuân 2019). Din tIch c.y viii Müa närn 2020 dat 
559,l9ha, trong do din tIch sa là 248,l2ha (chiêm 44,4%), näng suât dat  34,65 
tiJha. Din tIch rung bO hoang là 207ha (giám 73 ha so vâi vi Müa nàm 2019). 
Giá trj san xu,t nông nghip (theo giá so sánh 2010) nàm 2020 inrc dt 187,4 tT 
dông, tang 1% so vâi 11am 2019. 

- Chi dao  trin khai quyt lit, dng b các giài pháp, bin pháp phOng, chng 
djch bnh i dng 4t näm 2020(2). 

* Xây dy'ng nông thôn mdi: Chi dao  UBND các xä xây dimg và trin khai 
th?c hin K hoach, ph.n d.0 hoàn thành nhim vi1 xây dirng NTM nâng cao trong 
qu 11/2021; trin khai k hoach th?c hin Chuong trInh môi xâ mt san phâm 
(OCOP) näm 2020(s). 

1.3. Cong tác phbng, cluing thiên tai: Thuêng tr?c phông chng thiên tai. 
Xây drng phucing an h dê toàn tuyên, phuong an bão v tr9ng diem; phuong an 
di chuyên ngu?ii dan din nhà nguy hiêm thuc sâ hüu nhà nuâc khi có bão và siêu 
bào. Thirc hin kiêm kê so lung trang thiêt bj tim kiêm ciru nan  näm 2020. Chi 
dao, triên khai cong tác irng phó vói các con bão xây ra trong nàm. 

2. Tài chInh - Thuong m1i 

2.1. Thu chi ngân sack 

- Thu ngân sách tü kinh t trên dja bàn cã nàm uâc dat  2.435 t' dng, dat 
94% dir toán tinh và thành phô giao (thành phô thu 101%, Ciic thuê thu 92%) và 
bang 109% so v&i cüng kS'(4). 

- Clii ngân sách Ca nAm ithc dat  901.852 triu dng, dat  110% dçr toán thành 
phô và bang 108% so vi näm 2019. Co bàn dam bâo các khoãn chi cho con 
nguii, chi cho dôi ti.rçmg chInh sách, chi an sinh xã hi, chi phiic viii Dai  hi Dâng 
các cap và nhim vi dt xuât cüa thành phô. 

2.2. Thu'ong mcli 

- Giátrj san xuât nganh djch vi u&c dat  9.140 t' dông, thng 5,54% so vi näm 2019. 

- Giá trj xuât khu uóc dat  33,7 triu USD, tang 15% so vâi nàm 2019. 

- Tng müc ban lé và doanh thu djch vi uâc dat  15.400 t dng, tang 6,5% so 
vOi nam 2019. 

- Ngân hang chInh sách xã hi: tInh den hêt ngày 2 1/10/2020, thng du nçi cüa 
các chucing trInh tin dung chInh sách là 93.413,95 triu dng vói 3.590 khách hang 
có du nq. Tong nçi qua han  là 73 5,24 triu dông, chim 0,79% du nç. 

2 Xây drng và trin khai k hoach phOng, chng djch tã 1cn Châu Phi trên dja bàn thành ph6 Nam Djnh giai doan 
2020-2025. T chirc tiêm phOng vi Xuân, vi Thu các loai väc-xin cho dan gia sOc, gia cam. T 1 tiêm phOng dôi 
vcn dan 1cm (dich ta 1cm Chau Phi) dat 90%, trau bO dat 90%, cho meo dat 54% Quyet toan kinh phi h trçl thiet hai 
do djch tã 1cm Châu Phi: 4.162.882.000 dong (ngân sách tinh da bô sung 2.839.657.800 dong, dê nghj tinh bô sung 
1.323.224.200 dong). 

Quyt djnh 2624/QD-UBND ngày 29/10/2020 cUa UBND tinh Nam Djnh: san phm keo Slu Châu Wing va keo 
SIu Châu Lac dat 3 sao (cong ty TNNH MTV Kim Thành Hoa); san phâm muôi xuât khâu Nht Bàn NADISALT, 
bt canh nâm bào ngtr và bt canh Royal dt 4 sao (cong ty CP Muôi và Thixcmg mai Nam Djnh). 
"Loai tri thu tin sr ding dt ixàc thu dat  90% dirtoán tinh và thành ph giao và bang 108% so vài cUng kS'. Phn 
Cc Thuê tinh thu diêu tiét cho ngân sách thành phô uâc thijc hin cã näm dat  76% dr toán. 
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- T chüc 03 dçit d.0 giá quyn sir diing dt cho nhân dan lam nhà & ti các 
khu tái djnh cu Phüc Tr9ng - Bäi Viên, DâuKhI, Dông Quit, ho Ba Tràng vâi tong 
so tiên thàng giá là 208.332.624.000 dông (tAng so väi giá kh&i diem là 
69.02 1.374.000 dông). 

3. Xây drng co' ban và giãi phóng mt bAng 

3.1. Xây drng co' bàn 

- Hoàn thành dua vào sà dung các cong trInh: (1,)xây dirng hoàn chinh h 
thng cng thoát nu&c tr nut giao thông câu vuçit Lc Hôa den song Vinh Giang; 
(2)Câi tao  nâng c.p du&ng Trân Quang Khài (doan ti'r du&ng To Hiu den du&ng 
Dinh B LTnh); (3)khc phiic si1 cO to may born so 6, 7, 12 và rnt so hang mic tai 
tram born Quán Chut; (4)Cài tao  nâng cap dung Luong The Vinh; (5)Cái tao, 
nâng cp du&ng vào tru&ng tiêu h9c Ho Tüng M.u; 6,)Cài tao  nâng cap Trii s& 
phix&ng Ha Long, Lc Ha,  Phan DInh Phüng, Trân Quang Khài... 

- Các cong trInh dang trong qua trInh thi cOng co bàn darn bão yêu cu tin d 
theo K hoach: (7)Xây dirng khu do thj mâi phIa narn Song Dào giai doan 1 dat 
36%; (2,)duô'ng trijc trung tam phIa Nam thành phô dat  98%; (3,)Du&ng Lixu Hthi 
Phuóc kéo dài (doan tü du&ng Thanh BInh den khu do thj M Trung) và khu TDC 
Lien Ha 1, P Lôc Ha dat 30%...(). 

- Trin khai thu tic chun bj du ti.r các dir an: (1,)du&ng gom Quc l 10 
(doan tr du&ng Tirc Mac  den du&ng Phü NghTa); (2,)xây drng khu tái djnh cu 
phu&ng Lc Vuqng; (3,)xây diing nhà h9c 3 tang và rnt so hang miic ph trg 
tru&ng tiêu hçc Nguyen TrAi; (4)Xây dimg cOng thoát nu&c ma din doan tü 
Nguyen VAn Trôi den du&ng song Hào; (5,)Xây dirng h thông cOng thoát nu&c 
du&ng Kênh (doan tü du&ng DOng A den Cong Quán Tây phung Lc Vuqng); 
('6,)Cài tao  nâng cap du&ng Kênh (doan tr dung Din Biên dn du&ng Dông A) 
phu&ng C&a BAc; (7,)Cài tao  nâng cap du&ng Giãi Phóng (doan tü Din Biên dn 
dung sAt BAc Nam); (8)Xây drng Trçi s& Thành üy - HDND-UBND thành ph& 
('9,)Câi tao,  xây dmg trung tieu hçc Pham Hông Thai, (1O,)Xây dirng khu do thj 
du&ng Nguyen Cong Trü... 

3.2. Giãiphóng mt bang (GPMB) 

Hoàn thành GPMB 209 h ãnh hu&ng thuc các dir an: dung triic trung tarn 
phIa Nam thành phô, Khu do thj rnâi phIa Nam song Dào, Di.r&ng Luu Htru Phuóc 
kéo dài.. (6)  Các trumg hçrp ton tai  GPMB dang trong qua trInh giâi quyt chU yu 

Xây drng kè h Hang Nan và &r&ng dao  yen h dat  64%. Xây drng nhà h9c 3 thng và mt s6 hang miic phii tr 
tnrOng tiu h9c Nguyn Trai dat  10%. Tip Wc thirc hin các d an dirc gia han  thi gian thirc hin và các dir an 
tn tai  do vudng mc GPMB nhix khu DTM lay Dông Mac,  khu TDC Dông Dông Mac,  dirng Trân Thánh Tong 
(doan tir duOng Mac  Thj Bixdi dn diràng 52m)... 
6  Dung trc trung tam phIa Nam thành ph6 (5 hO),  Khu do thj mdi phIa Nam song Dào (10 hO),  DuOng Luu Hu 
Phudc kéo dài (doan tir duông Thanh Binh den khu do thj M Trung) và khu TDC Lien Ha 1 (177 hO);  Trung tam 
phang tránh va giãm nhç thiên tai tinh Nam Djnh (17 hQ); dang 1p ho sa thu hôi dat dr an khu TDC phuàng LOc 
Vuqng d triên khai các bixdc tiOp theo; Vn dOng dtxqc 01 hO con lai cOa dij an du&ng ni QL21A dn QL21B xã 
LOc HOa nht tri hin dt; Tiêp tiic thirc hin và giái quyêt ton tai  GPBM các dir an thrc giao do UBND thành ph 
lam chñ du tu và các dir an duc giao ngoài khác nhu: khu Trung tam van hOa Trân, khu DTM Thông Nhât Giai 
doan 3, cãi tao  nâng cap các cong trInh thiét yéu doan Ha NOi  - Vinh, tuyên thrOng st Ha NOi  - Thành ph6 H6 ChI 
Minh, Nang cap h thông cong trInh phOng chong hit bao dé hOu song Hông và tà song Dào thuOc dja bàn Thành 
phôNamDjnh. 
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thuc các di an: Xây dirng tuyn dithng trung tam phIa Nam thành ph, khu TDC 
Dông Dông Mtc, khu DTM Tây Dông Mac.. 

4. Quãn 1 do thi, dat dai, môi trtro'ng 

4.1. Quán 1j do thj 

- Diu chinh Quy hoch chung thành ph Nam Djnh dn näm 2040, tm nhIn 
dn 11am 2050 dã duçic ThU tung ChInh phU phê duyt tai  Quyêt djnh so 

1422/QD-TTg ngày 17/9/2020; Hoàn thành diêu chinh ciic b Quy hoach phân khu 
phiRing Lc Vuqng, Lc Ha,  Thông Nhât(8). To chtrc 1p và trInh duyt quy hoach 
chi tit mt s khu do thj: Khu dO thj PhU Oc, khu dO thj Lc Vuqng, khu TDC 
Lien Ha 1 và dumg Urn Hü'u Phuóc. 

- Tang cu&ng cong tác quán 1 trtt t%r xây dirng(9). Chi dao  UBND các 
phithng xã, các dcn vj thirc hin nghiêm các quy djnh cUa pháp 1ut ye xây dirng, 
kim soát trt t11 xây dimg tai  các khu dO thj, khu tái djnh cu, nhà riêng lé thiêt kê 
nhiu tang, nhiêu can h. 

- Thix?ng xuyên kim tra, quán 1 cOng tác quân 1 he du&ng, h thng bin 
báo, tin hiu den giao thông, son vach  ké du?ing; duy tu din chiêu sang, cay xanh, 
thoát nuâc thuing xuyên dam bão sang - xanh - sach - dçp. . . DuytrI 4n hành tot 
các cim den tin hiu, biên báo giao thông trên toàn thành phô; khàc phiic kjp th?i 
các s1r cO lien quan den biên báo giao thOng, biên ten dung phô, dâi phân cách. 
Chi dao  các don vj tang cung kiêm soát tãi tr9ng Xe; quãn l và bão v kêt câu ha 
tang giao thông duè'ng b; phông ngüa, không dê xây ra tai nan  giao thông ththng 
b. Duy trI thung xuyên v sinh mOi trithng theo hçp dOng giüa Cong ty Co phân 
môi tru&ng Nam Djnh và UBND thành phô. 

*Nhà s hfrunhà nwóc: 

- Chi djnh dcm vi khâo sat, do dac,  lQtp và thm djnh các h so k5 thut thUa 
dat ph%ic v cOng tác ban nhà & eQ thuc SHNN näm 2020. Các don vj dã hoàn 
thành cong tác thi cong sUa chQa và dang hoàn thin ho so dê tO chüc kiêm tra 
nghim thu theo kê hoach  sUa chCta, cài tao  nhà nguy hiem thuc SHNN nam 2020. 
Rà soát, l.p ké hoach  sUa chtta, cãi tao  nhà i eQ thuc SI-INN nam 2021. 

- XU 1 tInh trng nguy him tai  khu nhà 181 và 207 drn'rng Hoàng Van Thit, 
phithng Nguyn Du trong thñ gian ltp dê an di di ngui dan ra khOi 02 khu nba. 

Ci th nhtr sau: 01 h thuc dir an Xây drng tuyn dung trung tam phIa Nam thành ph6 (tinh 1 490C dn dting 
di câu Tan Phong); 11 hQ chira dng ' phuong an và 12 h có cong trInh xây drng trái phép trén dat Nông nghip 
thuc dr an Khu DTM phia Nam Song Dào - Giai doan I; 43 h chua chap hành thão d mat  bang lan chiêm dat sau 
näm 2004 thuc dr an Xây dirng kè ho Hang Nan và &räng dao  quanh ho;,  01 h chixa dông ' phirong an (hOong 
BInh) thuc dr an khu TDC Dông Dong Mac;  4 hO dat nông nghip, 4 h dat a thuc To 10 phi.rng Thông Nhât và 
20 hO dt a thuOc dir an khu DTM lay Dông Mac;  07 hO dtrông Trân Bich San don giao vài &rOng Nguyn Van 
Tri. 

Cong khai Diu chinh ciic bO quy hoach phân khu cac phuOng lOc Virqng, Thng Nht, LOc Ha, thành ph6 Nam 
Djnh den nàm 2025 theo quy djnh (UBND tinh Nam Djnh phé duyt tai  Quyt djnh sO 745/QD-UBND ngày 
03/4/2020). 

C&p phep xay dirng: tip nhn 997 h so và 20 h so luân chuyn tr cui näm 2019, dâ giãi quyt 962 h so, dang 
trong thri gian giãi quyêt 55 ho so. UBND thành ph da ban hành Quyet djnh xtr pht 05 tnrng hcip vi pham trt tr 
xây drng, dOng th&i chi dao  phong QLDT phOi hcrp vâi dOi  Trt tir do thj, UBND các phtiOiig xA tang crrng cong 
tác kiém tra dam bào trt ti,r xay dirng trén dja bàn. 
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4.2. Quán 135 dt dai và môi tru'Irng 

- Hoàn thành cong tác thng kê dt dai närn 2019, k hoach si:r diing dat 11am 
2020. Tang cung kiêm tra vi phm pháp 1ut dat dai, xü 1 düt diem các vi phm 
mi phát sjnh theo Nghj quyêt 17 cüa Tinhüy. 

- UBND thành ph k GCN QSDD cho 306 h('°); phê duyt quy hoach  tng 
mt bang chia lô các khu dat xen ket, nhô lé (19 lô vói din tIch thuc các &Yn vj: 
xã Lc An, phu&ng Thông Nh1t, phumg Lc Ha,  phu&ng Lc Vuçrng). 

- Thirc hin nghiêm cong tác quãn 1 nhà nuâc ye môi trithng. To chrc tp 
hun v cOng tác bào v môi tru&ng theo quy djnh(' 1)• 

5.Vánhóa-xãhi 

5.1. Giáo dye dào 4w 

- Tip t11c thirc hin vic di mi can bàn và toân din theo chung trInh hành 
dng th?c hin Nghj quyêt 29-NQ/TW cüa Ban chap hành Trung uang 8 khóa XI 
v di mcci can bàn, toàn din giáo dcvà dào tao;  dé an "Nâng cao d dông dêu ye 

chit hrçing giáo dçic gifta các tru&ng tiêu h9c và THCS trên dja bàn thành phô Narn 
Djnh giai doan 2016-2021" và dê an: "Phát triên Giáo d%ic mâm non thành phô 
Nam Djnh giai dotn 2017-202 1". 

- Ngành giáo dçic - dào tao  thành ph hoàn thành thim v11 näm hçc 20 19-
2020, tiêp tiic gift vftng thành tIch dan dâu toàn tinh ye chat luqng giáo diic, chat 
hiçmg giáo diic toàn din('2).Các truèng thirc hin tot vic dam bào an toàn, an 
toàn thirc phâm trong các tnr?lng h9c, cong tác quàn 1 d.y them - hpc them trong 
và ngoài nhà truYng, dtc bit cOng tác quãn 1 thu chi các khoàn dóng gop cüa cha 
mc h9c sinh. 

- T chüc thành cOng L tuyên ducmg thành tIch hçc sinh giOi thành ph Nam 
Dinh näm hoc 2019- 2020. Hoàn thành ké hoach tuyên sinh du cap näm bce 
2020- 2021, dam bào 100% so hçc sinh trong d tuôi duçic tuyên sinh vào l&p 1, 

'° Trong dO: 124 h sor cp GCN lan dAu, 16 h sor cap GCN QSDD nông nghip, 33 h sor mua nhà sâ htiu nha 
nude, 16 h sor thuc din di chuyn GPMB, 03 ho sor thu hôi và cap 1aj  GCN, 06 ho sc thuc din giao dat djch viii 
van hóa TrAn, 08 tnrmg hcp thuc din di chuyn giãi phong mt bang, 100 trtrrng hqp thuc din thang dâu giá 
quyn sCr diing dat); Phé duyt phixo'ng an xcr 1y dôi vdi các tnr?mg hcip SDD không hcp pháp và thu NVTC khi 
cong than QSDD Va cp GCN cho 43 h (trong dO, phtrrng Thông Nhât: 11 h, phumg Cda Bäc: 06 hO,  phirng 
Cüa Nam: 12 hO,  phung Quang Trung: 05 hO,  phtr&ng Tnthng Thi: OlhO, phixOng Ha Long: 01 hO,  4 hO xa LOc 
An). Chi dao  xây drng phuorng an diéu chinh nghia vu tài chinhkhi cap GCN QSDD cUa mOt  so hO dan thrOng 
Pham NgU Lao, phuOng M Xa. Ban hành Quyêt djnh Cong nhn bô sung din tIch cho 19 thrOng hqp. 
"Theo dOi, dãnh giá bO chi s6 nude sach  nông thôn nàm 2020 tai  3 x: Co 7.347/7.347 hO gia dinh sO diing nudc 
sach, hcip v sinh tO cong trmnh cp ni.rdc tp trung (dat 100%); Cung cap thông tin v khôi krqng rae thai sinh hoat 
phãi xr l' hang ngày qua các th&i kS'  trOn dja bàn thành phô Nam Djnh, M5 LOc  và vOng lan cn (\fj  Bàn, Nam 
Trirc) cho Cong ty CO phân nang hrqng Greenity Nam Djnh (Trung binh: 377,8 tân/ngày; tôi da: 4 11,5 tân/ngày; 
trung binh udc den näm 2025: 529,4 tanlngay). 
12  Ngành giáo d,ic - dào tao  thành ph thrqc S& Giáo diic và Dào t?o  tang CO dun vj dn Mu khi các phOng Giáo 
diic va Dào tao,  toàn ngành duqc dO nghj 01 Bang khen cUa Thu ttrdng Chinh phO (tnr&ng Trân Dang Ninh), 02 CO 
thi dua cOa tinh, 01 CO thi dua cUa BO,  04 bang khen cuaBO. Các dOi  tuyOn giáo viên và h9c sinh cUa thành ph 
tham gia hOi  thi Giáo viOn giOi và k' thi h9c sinh giôi cap tinh dOu dat  giãi Nht toàn doàn; Hoàn thành xét t& 
nghip näm h9c 20 19-2020 cho 2798/2798 h9c sinh THCS (dat 100%) và xOt hoàn thành chuung trinh tiu hc cho 
3854/3855 h9c sinh lap s (dat t5' l 99,97%) dam bão dOng quy che; Toàn TP cO 20.464/20.525 HS hoàn thành 
chucing trinh ldp h9c (IOn ldp), chiOm 99,7%; Näm h9c 20 19-2020, thành ph Nam Djnh dà xây mdi 19 phOng h9c, 
10 phOng chdc nang, 01 bOp an; cài tao  sra c1iUa 24 phOng hçc, 10 phOng chdc nang, 01 san chum; 08 cong trmnh ye 
sinh. 95,6% dim tnrOng cO san chum ngoài trOt 100% truOng mâm non dam bão dO cong trinh v sinh, nude sach. 
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lap 6. Xây dmg di ngü can b, t chüc sat hach  và tuyn diving giáo viên, tang 
cuang cci sâ v.t chat và các diêu kin, kê hoach cho nämhçcm&i 2020- 2021. To 
chüc tt ngày hi "Toàn dan dua tré den tru6ng", rèn nên nêp, k' cwmg dy và 
h9c bithc vào nàm hçc 2020- 2021. 

- Xây drng, nâng cp các tru&ng dtt chun: tInh dn tháng 3 1/10/2020 toàn 
ngành Co 41 tnr?mg dat  chuân Quôc gia trong do: MN: 1 itruang (8 trixang müc d 
1, 3 trithng mirc d 2), TH: 18, THCS: 12. 

5.2. YtL dan so 

- Chü dng giám sat, phOng chng các l°ai  djch bnh; thirc hin t& cong tác 
khám chtia bnh và thuing trrc cap cüu, không có tir vong do djch, không có tai 
biên trong diêu trj, tong luçt khám bnh: 105.420/103.450 luqt dat  101,9%. Thirc 
hin t& chucing trInh y tê trumg h9c nàm hçc 20 19-2020; to chirc thirc hin "Ngày 
vi chat dinh duông" cho tré em tü 06 tháng den 36 tháng tuôi uông Vitamin A, t l 
tré em duâi 5 tui suy dinh duOng là 7,65%. 

- Triên khai các thim v11, cong tác bão dam an toàn thirc phrn, "Tháng hành 
dng vi an toàn thrc phâm" näm 2020(13);  kiêm tra ATTP dip Têt trung thu 2020; 
kiêm tra hành nghê y dixçic tu nhân; dam bào cong tác y tê phiic vi Di hi Dãng 
b thành phô nhim kS'  2020-2025; khám sue khOe tuyên sinh quân sr däng k d1r 
thi vào các hçc vin, truO'ng dai  hQc, tru?mg sT quan và cao däng quân sr cho 106 
truang hqp; triên khai khám sue khOe nghia vit quân s11, tham gia cong an nhân 
dan näm 2020. 

- Tip t1ic thirc hin chin djch truyn thông lng ghép djch v11 chàm soc süc 
khoê sinh san dçit 1 näm 2019. Uóc So tré sinh 10 tháng dâu näm 2020 là 2579 
cháu giãm 11 cháu so vâi cüng k' näm 2019 (2590 cháu). U'âc sO con thu 3 trâ len 
là 261 cháu giãm 3 cháu so cüng kS'  näm 2019 (264 cháu). TS'  s giói tInh khi sinh 
nãm 2020 là 114,5 cháu trai/100 cháu gái (114,5%). 

- T chüc t& ngày hi hin máu tInh nguyen näm 2020 cp thành ph, dã tip 
nhn duçic: 1254/880 dGn vj máu, dat  142,5% chi tiêu duçc giao. 

* Cong tác phbng, ch6ng djch bnh Covid - 19: Thirc hin t& vic phOng, 
chông djch Covid-19 theo chi dao  cüa Trung uong và cüa Tinh. Dam bâo y t phiic 
vi cong tác phông, chông djch Covid- 19; to chüc tp hun cho can b y t phithng, 
xã, can b y te các thôn, xOm, to dan phô, can b y t tru&ng h9c ye cong tác 
phOng, chông beth  Covid- 19(14).  

' Thm djnh và cp giy dü diu kin an toàn v sinh thrc phm các c sâ san xut, kinh doanh djch vi an ung 
trên dja bàn thành ph cho 130 ca sâ. T chtrc tuyên truyên, tp huân, xác nhn kin th(rc ATTP vài 110 luçit ngtiii. 
Kim tra bép an tp the cac truâng mâm non, tiêu h9c, các trixông mâm non, nhóm tré ttr thc tren dja bàn thành 
ph. Kim tra cac c sâ, san xuât ch bin thrc phâm, kinh doanh djch viii an uông trén dja bàn thành pho trong dip 
tht nguyen dan Canh T, müa l hi xuân và trong dip thang hành dng vi an toàn thrc phm và djp tet Trung thu 
näm 2020, tng s 89 ca sâ, trong dO xcr phat VPHC 8 c so vOi sôtiên pht 45.000.000d. T chOc hi nghi truyn 
thông v an toàn thrc phm tai  25 phi.rmg xa tréndja bàn thành pho cho 1205 1ut ngiri, hi nghj tp huân cho 25 
can b vn hOa phu&ng xà lam cong tác ATTP. Kiêm tra hành nghê y duc tix nhân: 69 c sO, dinh chi hot dng 03 
cc sO, xO pht hành chinh 08 c sO vâi so tiên phat là 19.000.000 triu dong. 
' Quyt djnh thành 1p  BCD, thông báo phân cong nhim vv thành vién BCD phOng, chng djch bnh viêm thrOng 
ho hp cp do chCing mOi cUa vi rOt Covid -19 ti thành phô Nam Djnh; Cách ly y t 28 bnh nhãn nghi ngO mc vi 
rOt Covid -19 ti khu diOu tn - Trung tam Y tê thành pliO, 1p danh sách 16 tnrOng h9p cách ly y té tp trung ti thj 
trân Gôi - v Bàn; Xr pht vi phm hành chinh ye cong tác phông chong djch bnh Covid-19 trén dja bàn thành 
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5.3. Van hóa, thông tin và th thao 

- Thirc hin phong phii các hInh thüc tuyên truyn chào mrng các ngày l, têt, 
các sir kin quan tr9ng, các ngày l lcn cüa dat niIc, tinh, thành phô; dc bit tp 
trung tuyên truyên Dai  hi dii biêu Dàng b thành phô lan thu XVII, nhim kS'  2020 - 
2025; tuyên truyn chào mlmg Dii hOi  thi dua yêu nithc tinh Nam Djnh lan thu V; 
Dai hi dui biêu Dâng b tinh Nam Djnh lan thir XX, nhim kST 2020 — 2025. 

- Tang cithng chi dao  hot dng quàn 1 và t chüc l hi trén dja bàn dam 
bào dung quy djnh cüa pháp 1ut. To chic trao bang chüng nhn dôi vói các co 
quan, don vj, phumg- xã, to dan phô, thôn, xóm dat  danh hiu "Nêp song van boa 
näm 2019" vói tong so là 64 co quail, trên dja bàn thành phô. 

- Tiêp tVc  trin khai thirc hin K hoach  s 60/KH- UBND, ngày 01/7/2016 
cUa UBND Tinh ye xây drng môi trithng van hóa lành manh  gop phân thñc day 
phát trin kinh tê- xâ hi tinh Nam Djnh. Tiêp tiic thirc hin Chucing trInh hành 
dng s6 1 6/CTr-UBNID ngày 30/10/2014 cüa UBND thành phô Nam Djnh ye thirc 
hin Ngh quyêt Hi ngh lan thu 9 (khóa XI) ye 'Xây dimg và phát triên van hóa, 
con nguYi Vit Nam dáp üng yêu câu phát triên ben vü'ng dat nuâc". Triên khai Dr 
an xây dirng mO hInh tp luyn TDTT phc viii cong dông dan cu tai  các khu v1rc 
cOng viên, vi.thn hoa trén dja bàn thành phô. 

- Duy trI cong tác thanh tra, kim tra các hoat dng van hóa, th thao, thông 
tin, truyên thông, kjp th?ji chân chinh, xü l vi pham theo quy djnh. 

5.4. Lao dng thu'ong binh và xâ h3i 

- Trin khai các hott dng trong Tháng hành dng An toàn, V sinh lao dng; kim 
tra vic thirc hin pháp lust Lao dng, Lust BHXH tai  13 doanh nghip thuc thành phô 
quàn l; kjp thñ phát hin, chân chinh nhUng han  chê trong thirc hin cong tác an 
toàn, v sinh lao dng... trong CáC co quail, doanh nghip. To chüc dào tao  ngh 
nông nghip, phi nông nghip ngàn han  theo Quyêt djnh 1956/QD-TTg cüa Thu 
tthng ChInh phü; thirc hin dào tao  nghê nOng nghip cho 70 lao dng nOng thôn, 
giâi thiu vic lam cho trên 5.100 lao dng. 

- Thirc hin day du chInh sách cho ngi.ri có cOng, t chüc thäm tang qua gia 
dInh chInh sách, ngi.thi có cOng vth cách mng nhân djp Têt Nguyen dan 2020, 
ngày thuong binh lit s5 27/7 và Quôc khánh 2/9('); dam bão ch d an sinh xã 
hi cho các dôi tucmg trên dja bàn thành phO('6);thirc hin t& cOng tác giám ngheo, 

ph vâi s tin hon 70 triu dng; Tham gia Doàn kim tra lien nganh thirc hin nhim viii kim tra, xir l' vi phrn 
hành chInh 45 d6i ttrçlng ye cong tác phOng chong djch bnh Covid- 19; Thành 1p khu cách ly tp trung thành phô 
t?i Trung tam Diu dirOiig ngLri CO cong tinh Nam Djnh, khu virc diêu trj bnh t?i  Trung tam Y té thành pho; lam 
tot cong tác chun bj, dO diu kin sn sang tip nhn cOng dan tr khu virc CO djch Covid- 19 ye dja bàn thành phô. 
' Xác than 160 h.rqt ngithi có công; dtra 320 ngui có cong Va than nhân lit s5 di diu dung tp trung; duyt diu 
duOngti gia dInh là 1.594 ngtri; thäm, tang qua nhân dIp tOt nguyen dan, ngày TBLS cho 6.537 ngui có cong. 
16  ThAm djnh 195 tnring hcp h si than nhân liit s5', ngri HDKC, tut lit s, tO dày, Lao thành cách mng, Tin 
khOi nghTa, C%ru chiOn binh chOt dO nghj huâng mai tang phi v trq cap i lan; DO nghj hirâng mai tang phi cho 38 
ngtr&i theo Quyt djnh 62/20 1 1/QD-TTg, 25 ngi.ri theo Quyet djnh 290/2005/QD-TTg, 20 cru chiOn binh, 40 
HDKC-GPDT; Duyt cap di,ing ci chinh hinh cho 180 ngtri; thm djnh và d nghj giãi quyt 140 h s th cOng 
1it s' 2020; Thâm djnh 05 ho sa ngthi HDKC duqc tang Huân, Huy chwng và Bang khen cOa chO tjch UBND tinh 
dO nghj giai quyOt die d trçc cap 1 lan theo QD so 24/QD-TTg; Thâm djnh 01 h s thircng binh 81% d nghj cong 
nhOn liét s; Duyt ho s nguxi HDKC bj thim CDHH: 30 ngir&i, tr cap h9c sinh, sinh viOn và cp bO h9c phi 210 
trtrOng hqp; Trq cp TOt cho 3.428 di tuqng BTXH; 125 h ngheo, hOi  viOn hi ngri mO khó khàn. D nghj ChO 
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bâo trçi xã hi, phông chng t ntn xà hi, bâo v chäm soc tré em('7); thirc hin 
chi trâ kjp thai, dy dü tin h trçl cho các dôi tuçmg ngu1i dan gp khO khän do 
dai djch Cocid- 19 theo NQ42 cüa ChInh Phü và Quyêt djnh 15 cüa Thu tithng 
ChInh phü. 

- Triên khai t& các hoat d5ng tuyên truyn nhân tháng hành dng phOng 
chng ma tüy; Xây dimg kê hotch cai nghin tai  gia dInh, cong  dông, to chirc rà 
soát, thng kê ngiRii nghin ma tu trên dja bàn thành phô, chi dao  thâm djnh ho 
sa, tin hành kirn tra và th chüc cai nghin cho 23 tru?Yng hop. 

5.5. Khoa h9c cong ngh 

- Xây dirng và trin khai K hoach hoat dng khoa hçc và cong ngh närn 
2020. Triên khai dàng k9 sang kiên, cài tiên k thutt nàm 2020. TO chüc tp huân 
cong ngh trong nuOi trOng thüy san tai  Nam Van. Thành 1p Hi dông chârn sang 
kin khi ngành giáo diic và Hi dông chârn sang kiên khôi ngành Tong hop. 

- Kirn tra, kim djnh huy& áp k và can sue khOe cho các tram y t phu&ng, 
xã. Kt qua: 23 tram  y tê phu&ng, xã däng k kiêm djnh vci sO 1uçing 107 phuang 
tin do, các phumg tin do cci bàn dat  yêu câu và dà duçic dan tern kiêm djnh. 

5.6. Quãn 1j nhà nu'ó'c các H3i xâ h3i - ng/n ngIi4p: các Hi: Chü thp dO, 
Khuyên h9c, Ciru thanh niên xung phong, Nan  nhân chat dc da cam/dioxin... duy 
trI nê nêp hoat dng, thu hut them hi viên tham gia. Các Hi dã triên khai nhiêu 
giài pháp thiêt thrc, day manh  cOng tác tuyên truyên nâng cao nhn thrc phOng, 
chng djch Covid-19 trong cong  dông dan cu, 4n dng hi viên và ngizi dan 
dóng gop, üng h cho cOng tác phOng, chOngdjch. Qua do, gop phân nâng cao hiu 
qua phOng, chông djch trên dja bàn thành phô. 

S AS V 6. Quoc phong, An ninh, N9i chinh 

6.1. Quân sy', qucphàng djaphu'ong 

- Duy tn nghiêm ch dt tnirc chi huy, tnirc ban, trirc sn sang chin d.0 
(SSCD) theo dung quy djnh. Xây dirng triên khai các kê hoach SSCD bão v các 
ngày lê, têt, các hoat  dng  kS'  nim cua dat nuóc và dja phucing, trQng tarn djp Dai 
hi Dâng các cap. 

- Ra chi thj, nghj quy& v länh dao,  chi  dao  thrc hin nhim vii QP, QSDP 
nàm 2020; Dieu chinh Quyêt tam tác chiên bào v To quOc Vit Nam XHCN; k 
hoach tác chiên bào v biên giâi, vüng biên, vüng tthi trong sir nghip xây dirng và 
bão v To quôc Vit Nam XHCN. 

- Rà soát, diu chinh k hoach phOng chng thiên tai, tim kim cüu nan; 

tjch nrâc tng qua chüc th? 13 ngi 100 tu6i. Duyt qua m11ng th9 ngiii cao tui 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 
100 tuôi cho 4.050 ngr1i, tong so tiên là: 997.000.000 dông. 

ThAm djnh h s trçi cp d6i vâi 220 ngtthi cao tui, 150 ngtthi khuyt tat, 09 ngtri cao tui cô dcin thuOc h 
ngheo, 07 trë mO coi, 09 ngiiii dcm than nuôi con nhO thuc h nghèo; ho trq kinh phi chäm sOc cho 25 gia dInh có 
ngui khuy& ttdc bit nng, 01 ngui nhim HI V/AIDS. Trq cap cho 25 ngtthi khuyêt tt trén 16 tu6i và trén 60 
tui; drng trçl cap x hi dôi vài 42 di tuclng bão trq x hi không dü diêu kin huâng hoc chuyn di noi khác, 
250 trtrong hqp d chêt; h tr kinh phi mai tang cho 147 dôi tuqng báo tr xä hi cht. Trin khai cong tác rà soát, 
tong hçip ngtthi cao tuôi a các dO tuôi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trn 100 tuoi phi,ic vi1 cong tác chOc th9, mirng 
th9 näm 2021 
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phuong an üng phó bâo mnh, siêu bão nàm 2020. Chi do phung Lc Vuçmg, 
LOc Ha to chüc din tp phông chông thiên tai, tim kiêm ciu nan; dat miic dIch, 
yêu cu dé ra. 

- To chirc thành cong L giao, nhn quân näm 2020, giao dü 176 thanh niên; 
hoãn thãnh 100% chi tiêu giao quân, bão dam an toàn, dung 1ut('8). Day math 
tuyên truyn, ph biên sâu rng Lut Quôc phông, Lust nghia vi quân si.r, Lu.t 
Dan quân Tir v, Lut v 1irc luçing Dr bj dng viên. Thc hin tot cOng tác chInh 
sách xã hi và chInh sách h.0 phucmg quân di (19)• 

6.2. An ninh ch(nh trj - trOt 4 an bàn xä h3i 

- Chü dng nm chc tith hinh mci m.t lien quan dn ANTT; quán 1 ch.t 
chê s di tung tham gia hoc lien quan den các hi nhóm, to chüc phãn dng 
trên dja bàn, không dê moe nôi, lôi kéo, kIch dng nhân dan tham gia các hoat 
dng gay mat ANTT; xây dirng, triên khai thirc hin các phumg an, kê hoach bão 
dam ANTT Tét Nguyen dan; djp nghi lê 30/4, 1/5, 2/9... Näm tInh hinh, bão dam 
ANTT Dai  hi Dãng c s& trên dja bàn; Dai  hi  dai  biêu Dãng b thàth phô khóa 
XVII; Dai  hi  dai  biêu Dàng b khôi các Cci quan và Doanh nghip tinh lan thu I; 
Dai hi thi dua yêu nuc tinh Nam Djnh lan thu V và Dai  hi Dâng b Tinh lan 
thir XX nhiêm k' 2020-2025. 

- Chi dao  các dcm vi tang cung cong tác phông ngüa, du tranh ti pham 
hInh sir; triên khai các kê hoach  tan cong trân áp ti pham; kê hoach dâu tranh ti 
phm dac  trung mUa he; thành lQtp "to dc bit" tuân tra, kiêm soát phOng ngüa ti 
phm trên dja bàn dã duçic can b, quân chüng nhân dan dông tInh üng h và dat 
dugc két qua dáng khIch 1, giU vtrng tinh hInh TTATXH trên dja bàn. 

- Kim ch s1r gia tang ti pham và ti pham hIth sr. Näm 2020, trén dja bàn 
thành phO xãy ra 143 v11 pham pháp hinh sir, giâm 5 vi so vi cñng kS'  näm 2019. 
Dã diêu tra lam rö 124/143 vi, dat  86,7 %(20)• 

18 Don nhn 133 chin s hoàn thành nghia vi,i quân sir v dja phng, dang k' vào ngch d%r bj dng viOn, ph6i hcp 
vOi eác nhà tru&ng trén dja bàn thành phô hixàng nghip cho quân nhân sau xuât ngU. To chrc dàng k' nghia vi 
quan six phixcng tien k5 thuat Ian dau dang ky phuc vii trong ngach dix bi phuc tra xây dLmg luc hrcmg dix bi dong 
viên, Dan quân, Tix v và nguôn cong dan sn sang nhp ngü näm 2020. Hoàn thin thu tic, ho s cho 90 thi sinh dir 
thi vào các truäng trong Quân dci.  T6 chirc bàn giao 18 dông chi quân nhân dir bj cho Tiêu doàn 20 HOa h9c, BO 
Tham mi.ru, Quân chUng Hãi quân huân 1uyn näm 2020. 
19 Xét duyt h6 s cho các d6i ftrçmg theo Quyt djnh cüa thU tuâng ChInh phU can t6n sot trên dja bàn. T6 chiic chi 
trã 329.900.000d cho 94 d6i ttrçmg theo Quyêt djnh 49, 62 cUa ThU ti.rO'ng Chinh phU; ph6i hqp kháo sat, d nghj h6 
trq xây drng, tng 01 "Nhà tInh nghta" vài so tién 80.000.000d, thäm hOi dng viên và tang qua 41 dôi ttrqng chInh 
sách trUn dja bàn. 
20 Khâi t6 5 vi, 11 d6i tixqng hoat dng hUn quan dn "tin diing den"; du tranh trit xOa 13 6 nhóm hInh sir; bat, 
van dong 11 doi tung co lenh truy nã ton va 37 doi tuong có Ienh truy nA mài näm 2020 Lap ho sa xir ly hanh 
chInh 376 vi, 536 doi tixcxng hlnh sr, pht 226,6 triu dông, cành Cáo 207 dôi tiwng. Bat, Ip h6 sa dU nghj truy to 4 
vi, 27 dôi tl.rcmg tO chirc dánh bac,  gá  bac;  13 vi, 36 dôi tlrclng dánh bac  khác; 2 vi, 8 d6i tirqng dánh bac  sU ding 
cong ngh cao. Lp ho s xcr l' hành chInh 150 vii, 323, pht 300,7 triu dông, cãnh cáo 39 d6i tl.rqng. Bat 6 v'i, 22 
dôi tixng mOi giài, mua ban dam; Ip h6 s dU nghj truy to 6 dôi t119ng, xü 1' hành chinh 19 d6i tLrng. 
- XáC Ip,  dAu tranh 5 chuyUn an matCiy, Ip h6 sa d nghj truy t6 5 viii, 15 d6i tuvng chra chap, to chüc sr diing trái 
phUp chat ma tOy va 208 vii, 218 dôi tucmg tang trU, 4n chuyên, mua ban trái phUp ma toy. Lp ho sci xcr 1' hành 
chInh 336 vii, 346 dôi tuçcng, pht 24,8 triu dông, cãnh cáo 318 dôi tixqng. 
- Bat, 1p h6 s d nghj truy t6 3 vi1i, 3 d6i tircrng vn chuyUn hang cAm (phao n6), thu 24,76 kg pháo n6 và 2 vii, 3 
dôi ttrqng buôn ban hang giã là phi gia thiic phâm. Cánh CO 5 dôi tixqng và 91 vi, 91 tnr&ng hqp vi phm quy djnh 
vU bão v mOi trumg, v sinh an toàn thiic pham. 
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- Tai, t nan  xã hi: xày ra 23 vi tai nan,  va cham giao thông (giâm 6 vi so 
vth cüng kS'  näm 2019), trong do, tai nan  giao thông dung b 6 v%1; tai nan  giao 
thông dithng st 3 vii và va cham giao thông dithng b 14 vi 1am 10 ngithi chêt, 18 
ngithi bj thixang. Tang cung cong tác tuân tra dam bào TTATGT-TTDT gän vâi 
cong tác phông ngfta tQi phm, dã phát hin, bat gift 15.172 tnthng hqp, pht 5,45 
t dông. 

6.3. Thanh Ira, tiê cong dan, giãi quyt khilu nczi  t6 cáo 

- Trin khai thrc hin chixcmg trInh thanh tra näm 2020 dã duqc phê duyt, dä 
th chüc 21 cuc thanh tra kinh tê-xä hi (02 cuc dt xuât, 19 cuc theo kê hoach), 
dã hoàn thành 19 cuc, dang thirc hin 02 cuc. Các cuc thanh tra dêu dirge thirc 
hin theo quy djnh cüa LuQt thanh tra vàquy chê Doàn thanh tra. Qua thanh tra dã 
kjp thi phát hin nhftng sai phm và kiên nghj co quan có thâm quyên xi'r 1 theo 
quy dinh(21) 

- Cong tác tip cong dan dirge duy trI và tang cithng, dc bit trong nhftng 
ngày din ra Dai  hi Dáng các cap. Toàn thành phô dã to chi'rc tiêp 920 phiên tiêp 
cong dan vi 249 luqt ngithi, giãm 40,8% so vâi näm 2019 (näm 2019 tiêp 421 
1uçit ngui); 14 doàn dông ngi.thi. Thành phô tO chirc 20 phiên tiêp 109 krqt, 05 
dioàn dông ngithi, phurng xã, các phOng ban tiêp 900 phiên, 140 luqt ngu?ii, tiêp 
09 doàn dông ngithi. 

- Tip nh.n 573 don, tang 7,3% so vâi näm 2019 (näm 2019 tiêp nhn 534 
don). Trong do có 85 dan trüng lap, 488 don phát sinh. Trong 488 dan phát sinh có 
425 don thuc thâm quyên, 63 don không thuc thâm quyên (các don không thuc 
thâm quyên dä hu&ng dan ngis?ri dan chuyên don den co quan có thâm quyn giâi 
quyêt) (22) 

* Cong tácphbng c/ung Iham nhâng: 

- Tip tic thirc hin hiu qua K hoach so 89/KH-UBND ngày 3 1/10/2019 v 
triên khai Dê an "Tuyên truyên, phô biên, giáo dc pháp 1ut v PCTN giai doan 
2019-2021" theo quyêt djnh so 861/QD-TTg ngày 11/7/2019 cüa Thu tu&ng ChInh 

21  Hoàn thành các cuc thanh tra: Thanh tra dOt  xut v vic rà soát chinh sách h trq djch tà lqn Châu phi, quãn l' 
các qu ngoài ngân sách và xir l' vi pham dat dai cüa UBND các phi.thng, x trên dja bàn Thành phô; 12 cuOc thanh 
tra vic quãn I thu, sr diing các khoãn dong gOp cUa h9c sinh, cha mc hQc sinh và hot dng cOa Ban dai  din phii 
huynh h9c sinh tai  các trng: Mm non Sao yang, LOc HOa,  LOc H, MN8/3; tiu hQc Nguyn Viêt Xuân, M Xá, 
LOc An, Trn Quc Toan; trung h9c ca sâ Tong Van Trân, M Xá, Quang Trung, Nam Phong; Thanh tra cong tác 
phOng cMng thiên tai và tim kiém ciru nan  dôi vài 03 don vj: Ngô Quyên, Nam Van, Phan Dinh Phüng; Thanh tra 
vic thrc hin chInh sách pháp lust,  nhim Vi Cong I? trong Cong tác quãn 1 nhà niiOc ye 11th vijc thâm djnh, phê 
duyt dr an dâu ttr xây dtrng và cap phep xây drng tai  phong Quãn l do thj thành pho Nam Djnh; 02 cuOc thanh tra 
trách nhim giãi quyêt dan thu khiu nai,  to cáo doi vài ChU tjch UBND các phurng CCra Bc, Trn Dang Ninh, Vj 
Xuyên va thanh tra vic thurc hin pháp lut ye phông chong tham nhUng di vài UBND các phuxng Ha Long, 
Nguyen Du, Trân Quang Khài; 02 cuOc thanh tra vic chap hành pháp lut ye dat dai tai  UBND phung LOc  HOa và 
UBND phutrng Thông Nhât. 

* Các cuOc thanh tra dang thijc hin: Thanh tra vic quãn l thu, chi tài chinh d6i vài 03 dcm vj gm UBND các 
phu&ng, xa: M Xá, Tnrmg Thi, Nang Tlnh; Thanh tra vic cap quyên scr ding dt cho ông Pham Quang Thit, vçi 
là Trân Thj Tuai — trci tai  so 362 VU Hu Lvi, phung CUa Nam. 
22  Thành ph tip nhn là 433 dan, 85 dan trOng lap, 348 dan phát sinh. Trong 348 dan phát sinh có 285 dan thuOc 
thâm quyên (272 dan kiên nghj, dê nghj, 10 don khiêu nai,  03 dan tO cáo), 63 dan không thuOc  thâm quyên; d chi 
dao, giao các co quan chuyOn mOn giãi quyêt 285/285 dan thuOc tham quyn (dat 100%). Dan do phux?xng xá tip 
nhn là 140 dan dê nghj, kién nghj (138 d nghj, 02 khiéu nai);  dá và dang giãi quyt 134/140 dan thuOc thAm 
quyen (dat 95,7%) 
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phü và K hoch s 1 04/KH-UBND ngày 22/8/2019 cüa UBND tinh Nam Djnh. Tat 
Ca các co quan, don vj thuc UBND thành phô dêu thrc hin Cong khai trong hot 
dng tài chInh ngân sách, trong hot dng mua sam công, thirc hin nghiêm tüc các 
quy djnh cüa Lust  Ngân sách Nhà nuâc trong viC quán 1 sr dçing ngân sách. 

- Dä t6 chIrc cuc thi "TIm hiêu Lutt phông, chng tharn nhüng näm 2018" và 
trao giâi, tuyen throng các cá nhân, tp the có bài dir thi xuât sac nhäm day mnh 
Cong tác tuyên truyn, phô biên và giáo diic pháp 1ut ye phông, chông tham nhOng 
trong mi tang lap nhân dan trên toàn thành phô. 

6.4. Tu'pháp 

- T chüc tng kt dánh giá kt qua cong tac PBGDPL näm 2019 và triên khai 
K hoch PBGDPL näm 2020; Xây dçmg và triên khai kê hoach  Cong tác cüa Hi 
dông phô biên, giáo dic pháp luat  thành phô näm 2020; Dánh giá Chuãn tiêp cn 
pháp 1ut 2019 và tham muu thành phô ban hành quyêt dnh cong nh.n chuân tiêp cn 
11am 2019 cho 21 dan vj xã, phu&ng. Ban hành Kê hoch thirc hin cong tác quãn 1 
xir 1 vi phm hành chinh và theo dOi tmnh hInh thi hành pháp lut näm 2020. 

- Chi dao,  hixó'ng dn cong tác hôa giâi r Co S1 và xây drng, quán 1, khai 
thác tü sáCh pháp lut; kin toàn 'ai  495 tO hôa giãi CO S& vâi 2.750 hôa giãi viên. 

- Quán trit, hixang dn trin khai thrc hin Nghj djnh s 87/2020/ND-CP 
quy djnh V CO SO dü lieu h tjCh din tr, dang k h tjch trrc tuyên; Thông tix 
04/2020/TT-BTP ye cOng táC dang k và quán l h tjch và Thông Tii 
01/2020/TT- BTP ye cOng táC chimg thirc. 

6.5. ôngtácnivi 

- Ban hành Quy& djnh quy djnh ChüC näng, nhim vii Va CO CU to ChÜC CáC 
phông chuyên mOn theo trInh tr, thU tiic quy djnh cUa pháp lut và Nghj djnh so 

108120201ND-CP CUa ChInh phU si'ra dôi Nghj djnh so 37/2014/ND-CP CUa ChInh 
phU quy djnh tO chUc cUa các co quan chuyên mOn thuc UBND qun, huyn, thj 
xã, thành phô thuc tinh, thành phô trirc thuc Trung uong(23). 

- Quyt djnh phân bê bien ch cOng chUc quãn 1 hành chInh và s6 li.rçing 
nguñ lam vic trong các don vi sir nghip cOng l.p, to chi'rc hi có sU diing biên 
chê näm 2020. Báo cáo két qua sU diing biên chê nam 20 19-2020, xây drng k 
hoach biên che nàm 2021. 

- T chüc thirc hin k hoch tuyn dung giáo viên Tiu hoc näm 2020 và 
tuyên diing 1.i giáo viên mâm non dang hçip dOng truôc ngáy 31/12/2015; rà soát 
xây dmg phucmg an tuyên ding 1ti giáo viên mâm non dang hcip dng tr ngày 
01/01/2016 den nay. 

- Thirc hin quy trInh diu dng, b nhim can b theo quy djnh. Trin khai 
ye th%rc hin quy djnh dOi vth lao dng hqp dOng theo Nghj djnh 68/2000/ND-CP. 

23  Quyt djnh phé duyt D an chuyn Trung tam phát trin cim cong nghip, Ban quãn 1 Dn TrAn, ChUa Thãp 
thành don vi sij nghip t chi kinh phi chi thuông xuyén. Phê duyt Dé an t chc 1i Ban quãn ly"  dâu to và xây 
dijng thãnh ph6; Quy& djnh ban hành quy ché to chtrc Va hot dng cUa Ban quãn 1 dir an dâu to và xay dijng 
thành ph. Hi.ràng dn BQLDA dâu to xây dirng thành phô xây dirng Dê an vj trI vic lam và ké hoach xét tuyOn dac 
biét viên chüc cho don vj, trinh UBND tinh phé duyt kê hoch tuyén ding dc bit viên chirc. 
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Thirc hin các ch d nâng luong, hu&ng phii nghi hixu, nghi phép di vói can 
b, cong chüc, viên chüc theo dung quy djnh(24). 

- Hoàn thành rà soát và thirc hin các buc quy trInh xü 1 sai phtm trong 
cong tác tuyên dung cOng chiirc, viên chirc cüa thành phô theo Két 1un sO 71-
KL/TW ngày 24/3/2020 cüa Ban BI thu ye xü 1 sai phm trong cOng tác tuyên 
diing can b, cOng chüc, viên chüc theo Thông báo kêt 1un so 43-TB/TW ngày 
28/12/2017 cüa B ChInh trj và các van bàn hixing dan cüa B Ni v1j, UBND 
tinh, Sâ Ni vi tinh. 

- Dánh giá, xp loai chInh quyn co s& vttng math näm 2019.Quy& djnh cOng 
nhn chInh quyên co sâ vUng mnh näm 2019 dôi vth 22 don v phu?mg, xã. 

- Ban hành Quyêt djnh Bài bO phii cp kiêm nhim di vói chi'rc danh ChU 
tjch HDND do BI thu hoc Phó Bi thu Dàng üy phithng, xâ kiôm nhim theo 
Quyêt dnh 3018/QD-UBND ngày 31/12/2019 cUa UBNID tinh Nam Djnh. 

- Thirc hin tt cOng tác thi dua, khen thu&ng(25); cOng tác quàn 1 nhà nuOc 
dôi vi các ton giáo; các hot dng ton giáo, tin ngucng trên dja bàn thành phô 
din ra bInh thuäng, co bàn tuân thñ các quy djnh cüa nhà nuic và dja phuong ye 
hoat dng ton giáo. 

7. Cãi cách hành chInh 

- Dy manh  cong tác cài cách thñ t'çlc hành chinh, tp trung chi dto cOng tác 
cãi cách hành chinh theo hu&ng don giãn hóa thu tiic hành chinh, giãm chi phi, thôi 
gian cüa nhân dan và co quan to chuc, doanh nghip. Xây dirng Ké hotch tOng két 
thirc hin Chuo'ng trInh tong the Cài each hành chInh nhà nuóc thành phô Nam 
Djnh giai do.n 20 11-2020, xây drng Chizong trInh giai doan 202 1-2030. Các linh 
virc ti Trung tam giao djch hành chinh mt cua thành phô duy trI hot dng bInh 
thu?ing: tiêp nhn 20.734 ho so, giâi quyêt xong 20.226 ho so, dt 975%(26) 

24  Diu dQng, b6 nhimTrix&ng phOng Quan l' do thj, DOi  truâng DQi QLTTDT thành ph& tip nhn va b6 nhim 
PhO Trining phOng Tài chInh — K hoch, b6 nhim và b nhim 'a  dOi vài 06 cong chc lãnh do phOng Tr pháp, 
phOng Tài nguyen và Môi trng, Van phOng HDND-UBND thành phô, phOng LDTBXH; Giao Pho Chánh thanh 
tra phi trách Thanh tra thành ph6 trong thi gian ch kin toàn chüc danh Chánh Thanh tra thành pho; TrInh UBND 
tinh thrc hin chInh sách tinh giãn biên ché dôi vâi 01 lao dng hqp dong Nghj djnh 68/2000IND-CP và 05 viên 
chrc gião dçic; Phé chun k& qua bu cCr các chirc danh lanh do UBND phu&ng, xa sau Di hOi  Dàng b 
phi.rOng xa. Kin toàn üy viên UBND thành phô nhim k' 2016-2021. Dánh giá, phân loai dOi vâi 124 can b, cong 
chirc cp xä gill các chrc danh Bi thu Bang Uy - Phó BI thu Bang üy - Chü tjch, PhO ChU tjch HDND - Chü tjch, 
Phó ChuX tjch UBND xà, phu0ng; Giãi quyêt chê d, chInh sãch theo Nghj djnh s6 26/20151NB-CP, ngày 9/3/2015 
cUa ChInh phü và Nghj quyét so 08/20201NQ-HBND ngày 17/4/2020 cUa HDND tinh Nam Bjnh (nghi huxu tnrc 
tui: 07 can b, cong chirc lanh d?o,  nghi ch dü tuôi nghi huu: 04 can be). 
25  T6 chc Hi nghj thng kt cong tác thi dua, khen thi.r0ng nãm 2019, phat dng Va k kt giao urac thi dua näm 
2020 Cim thi dua cãc huyn, thành phô. Trinh Hi dông thi dua khen thuOng các cap xét, khen thu0ng cp nhà 
nucicc, cap tinh dôi vài các tp the, Ca nhân có thành tIch trong phong trào thi dua yêu nuàc nam 2019. Tiêp nhn, 
cap phat hin vt khen thuiâng theo dOng quy djnh. Quyêt djnh khen thi.rang cho các tp the và Ca nhân cO thành tIch 
xut sc trong phong trào thi dua yêu nuàc S näm giai doan 2015-2020. T chrc thành cong Hi nghj din hinh tiên 
tiên thành phô Nam Djnh lan thr IV giai doan 20 15-2020. Quyét djnh thurc hin chê d tiên thu.râng dôi vài 02 bà mc 
duqc truy tang danh hiu vinh dir Nhà rnncc Ba mc Vit Nam anh hOng dçit 1 näm 2020. Htrâng dn UBND các 
phumg, xä và dôi tuiçing chinh l', bô sung ho so dê nghj khen thuâng thành tIch khang chién chong M5' theo ni 
dung thm djnh cOa Ban Thi dua khen thuâng tinh. 
26  ChUng thrc bàn sao giy W: 1283 trirOng hqp; cp Id bàn sao giy W tr hO tjch: 486 trLrng hqp; Thay d6i, cài 
chinh, bo sung, diéu chinh ho tich, xác dinh lau dan toc, gioi tmh 187 trtrong hop, chung thu.rc hop dong giao dich 
33 hop dông;.Giai quyêt 7617 ho so dang k GDDB; 1435 hO so dInh chInh GCNQSD dat; 470 h6 so tách thfra. 466 
ho so cp phép xãy dirng; 1028 hO so dang k kinh doanh; 133 ho so thuOc linh vi,rc LDTBXH... 
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không có h so qua h?n. 

- Tang cithng trin khai vic 1rng diing cong ngh thông tin trong hot dng 
cüa co quan nhà nithc(27). Triên khai nhQip ho so trén cOng djch vii cong trrc tuyên 
cUa tinh tai  25 phu&ng, xã:100% phumg, xã dã thirc hin vic thp ho so trên 
Cng djch v11 cong trrc tuyên cüa tinh. 

- Trin khai dánh giá sirhài lông ngu1i dan, t chüc trong giài quyt TTHC 
tai b phn tiêp nh.n và trà kêt qua cUa UBND thành phô; UBND các phumg, xâ. 
Triên khai b giâi pháp "Ho trg ngui dan tiêp c.n chInh phü din 11r" tai  02 
phiiing Quang Trung, Thông Nhât; buóc dâu thI diem djch vti do thj thông minh 
trên dja bàn thành phô Nam Djnh. 

- Thành 1p doàn kim tra cong tác câi each hành chInh và cong tác cong vi 
näm 2020; to chüc kiêm tra tai  12 phông, ban chuyên mon và UBND 25 phix?mg, 
xã. Thông qua cong tác kiêm tra nhäm chi ra nhüng ton t.i, hn chê trong cong tác 
cong v11 và cong tác cãi cách hành chInh ti các don vi dê các don vj khäc phic. 

II. JJánh giá kt qua thiyc hin các nhim vIii trQng tam nãm 2020 

Chi tiêu 
Kinh t - X hôi 

Nám 2020 
Dánh giá 

KH nàm Thirc hin 

a) Clii lieu kin/i il 

(1) Giá trj san xut cong nghip thành 
ph6 quãn 1 ixàc tang 16% 9,03% Khong 

dat 

(2) Giá trj san xUtt nông nghip uâc 
tang 1% 1% Dt k 

hoach 

(3) Giá trj san xut ngành djch V11 1rc 
tang tang 9 - 9,5% 554% 

Không 
dat 

(4) Giá trj xutt khu thành pM quãn 
1 ixâc tang 15% 15% Dt k 

hoach 

(5) Thu ngân sách tir kinh t trên dja 
bàn uOc dtt (Phn Ciic thud thu không 
dat; phn TP thu vi.rçvt K hoach) 

+ DT tinh 
giao: 

2.591tdng 
(TP thu 
614.850 

triu dng) 
+ DT TP giao: 
2.591 t' dông 

2.43 5 
t dng 

Dat 
94% DT tinh, 
(Phn TP thu 

621.146 
triu dng, 
dtt 101%) 

Không 
dat 

27 Dn ngày 4/11/2020, d tip nhn 4577 h so trén C6ng djch vi cong trrc tuyn thuc thm quyn giái quyt cUa 
UBND thành ph6, trong dO cO 4437 ho so tiêp nhn mài, 140 ho so t& kS'  trtràc chuyn sang. Trong 4437 ho so tiêp 
nhn mài cO LTnh virc Cong thuong: 983 ho so; Linh viic Lao dng-Thucmg binh và x hi: 984 hO so; Linh vijc liz 
phap 1052 ho so; LTnh vrc Tài chInh kê hoach 1087hô so; Linh v'rc Giáo diic và dào to49 ho so; LTnh vrc Tài 
nguyen và môi truOng so ho so LTnh vijc ni vii 14 ho so; Linh virc Van hOa thông tin 18 ho so. D giãi quyêt 4395 
h so, trong dO cO khOng có ho so qua han,  37 ho so trà 1a• 
- UBND thành ph6 dâ tip nhn 2015 h so mi:rc d 3,4 trong dO ITnh vrc Cong thuong: 776 h so; ITnh vrc Giáo 
dc:49 Ho so; Linh vrc liz pháp: 134 ho so; Linh virc Tài chInh kê hoach: 1016 ho so; Linh vrc Van hOa: 18 ho so; 
Linh vrc Ni vii: 13 ho so; Linh virc Lao dng thizoiig binh Va x hOi:  9 ho so. 
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Chi tiêu 
Kinh t - Xã hôi 

Näm 2020 
Dánh giá 

Ku 11am Thu'c hin 
(TP thu 
6 15.504 

triu dng) 

(6) DAu tix xay dung cc ban t1r NSNN 256 t dng 268 tr dng 
Vuat k 
hotch 

b) Clii lieu xii li3i 

(7) H9c sinh t& nghip trung h9c CY 

si drn7c tuyn vào Trung h9c ph 
thông các loai hinh 

95,5% 95,5% 
Dat k 
hoach 

(8)Xã phurng dat  chun quôc gia ye 
y tê 

88% 88% Dat k 
hoach 

(9) T' l bao phü bão him te iiac 
dt 

925% 92,5% 
Dtt k 
hoach 

(10) Giám t sutt sinh 0,2%o 0,2%o 
Dat k 
hoach 

(11) T lê tré em duOi 5 tui suy dinh 
duOng giãm xuông 

7,66% 7,65% 
Vuct k 
hoach 

(12) T 1 h ngheo con 1,92% 1,5% 
Vuot k 
hoach 

(13) Giãi quy& vic lam cho nguii 
lao dng 

5.000- 5.500 
1u 

nguYi/nãm 
5.100 Dat k 

hoach 

(14) T' 1 thu gom chit thai rn trên 95% 96% 
Dat k 
hoach 

c) Chi lieu v môi lru'?Yng, do Iii! 

(15) T 1 dan s6 sir drng nuâc sach 
dat 

100% 100% 
Dat k 
hoach 

(16) Duy tn tuyn ph van minh do 
thj 

135 135 
Dat k 
hoach 

Nhis 4y, ithc kt thüc näm 2020, có 13/16 chi tiêu kinh t - xà hi dat  và 
vuqt Nghj quyêt HDND thành phô. 

III. Dánh giá chung 

1.Ktquã 

- Các cp, các ngânh dã thc hin nghiêm chi dao  cüa Trung iicing, cüa Tinh 
và cüa Thành phô ye cong tác phông, chông djch Covid-19; triên khai quyêt 1it, 
chü dng, kjp thai dông b các giãi pháp, phü hqp vâi tInh hInh tai  dja phuang; 
thirc hin "miic tiêu kép" vra quyêt 1it phOng chông djch vói tinh than "chông 
djch nhu chông gic", vi'ra tp trung phic hôi và phát triên kinh tê - xâ hi, báo 
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dam di sng nhân dan, dn nay chua ghi nh.n trung hqp diiang tInh vth Covid-
19 trong cong dng. Dng thii t.p trung triên khai dông b các giái pháp tháo gi 
khó khàn cho san xuât kinh doanh, bão dam an sinh xâ hi; thirc hin kjp thai cac 
chinh sách h trq ngui dan, doanh nghip g.p khó khän do dai  djch Covid- 19 
theo các Nghj quyt cüa ChInh phü và Quyet djnh cüa Thñ trnrng ChInh phü dam 
bâo cong khai, minh btch, dñng dôi tuçing. 

- Lam t& các cong tác phc vii gop phn t chüc thành cOng Dai  hi Dãng b 
thành ph 1n thu XVII, D.i hi Dãng b tinh Nam Djnh lan thu xx nhim kS' 
2020-2025 và Di hi Thi dna yêu nuóc tinh Nam Djnh lan thu V. 

- Thu tuâng ChInh phü dã phé duyt Diu chinh quy hoch chung thành ph 
dn nàm 2040, tam nhIn den näm 2050; H tang do thj và thirnng mi tiêp tiic duçic 
du tu nâng cap. Cãnh quan do thj duçic cai thin, b mt do thj ngày càng khang 
trang hcm. Mt so dir an, cOng trInh trçng diem cüa thành phô dam báo tiên d theo 
kê hoach dê ra. 

- Kinh t - xä hi cüa thành ph duy trI duc n djnh và tang triRing so vâi 
cüng ks'. Co bàn dam bâo chi theo dir toán, các khoàn chi cho con ngui, cong tác 
an sinh xà hi, v sinh môi tru&ng, chinh trang do thj phiic vij Di hi Dãng các 
cap và các cong vic dt xuât cüa thành phô. 

- Các 1mb vrc van hóa, giáo diic, y t ndjnh; ngành Giáo dic dào to thành 
phô tiêp tic duy trI duçc thành tIch don vj dan dâu trong toàn tinh; thirc hin tOt 
cong tác chäm lo, giüp di gia dInh chInh sách, dOi tuçlng xã hOi. 

- Hiu l%rc, hiu qua quân l nhà nuóc duçic nâng len; Cong tác cãi cách hành 
chInh, xay drng chInh quyên din ti:r duçc tp trung chi dao  quyêt lit dâ có 
chuyên biên rô net. Triên khai có hiu qua vic hçp trirc tuyên và không giây tôr ti 
các don vj trçrc thuc UBND thành phô. Chi sO cãi each hành ehInh näm 2019 cUa 
thành phô dung dâu trong các huyn, thành phô thuc tinh. 

- An ninh chInh trj và trt tr an toàn xã hi duçic giü vUng. Bào v tuyt di an 
toan Dai hôi Dang bô cac cap, Dai hôi Dang bô tinh lan thu XX, Dai hôi Dang bô 
thành phô lan thu XVII và các sir kin lan diên ra trên dja bàn thành phô. Cong tác 
tuyên quân dt 100% chi tiêu, dam bào, cOng khai, cOng bang, dung 1ut. Cong tác 
giài quyêt khiêu nai  to cáo, tiêp cOng dan tiêp tiic dugc quan tam chi do quyt liêt. 

A ).. • A 2. M9t so kho khan, ton tu, hn che 

- Co 03 chi tiêu kinh t không dt k hoeh d ra. Thu ngân sách dtt thp, 
trong khi phài dam bão nhiêu nhim v11 chi phát sinh cho cong tác phông chông 
djch và dam bào an sinh xã hi; diêu hành ngan sách gp rat nhiêu kho khän. 

- Cong tác giài quyt ton ti GPMB mt s cOng trInh, tin d trin khai mt 
sO dir an con châm. 

- Vi ph.m v d.t dai, trt tr xây d%rng do thj cOn din bin phüc tip, cOng tác 
xü 1 các vi phm ti mt so phithng xä chua dtt yeu câu; vic giãi quyt các tn 
ti ye cap GCN quyên si'r diing dat lan dau cho h gia dInh cá nhân cOn chm (dc 
bit là nhüng tru&ng hgp dâ dirge phé duyt phuong an NVTC nhi.rng chua dirge 
thông báo NVTC). 
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3. Nguyen nhân cüa nhfrng khó khán, tim tii, hin ch 

- Do tác dng, ành hu&ng nng n cüa dai  djch Covid-19. Trong do, thiu 
ngành, linh virc chju ânh hithng nng nê, nhu: Du ljch, djch vi km trü, nhà hang, 
vn tãi, hoat dng xuât nhp khâu. . . dã tác dng den mci mitt d&i song sinh hot 
thix?mg ngày cüa ngu?ii dan. 

- Phn Cc thu thu diu tit cho ngân sách thành ph không dt dir toán 
duçic giao (dat 94%). 

- Mt b phn ngu?ii dan chua cO thüc chtp hành các quy djnh cüa pháp 
lut ành hixâng den hiu qua quãn l, diêu hành cüa ca quan nhà nuâc nhât là trong 
cong tác thu hôi dat, giãi phóng mt bang. Mt so các vi vic ye dat dai chua duqc 
giãi quyêt thâu dáo ngay t'tr cci si. 

- Các tri.thng hçip chuaduçic cp gi.y chi'rng nhtn quyn sü ding dt da phn 
là nhthig trueing hçip Co nguôn gôc sir diing dat phüc ttp, ho.c không day dü ho sa 
dan den cOng tác cap giây chrng nhtn quyên sir dung dat cho nbân dan con chm. 

Phn thir hai 
KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - xA HOI NAM 2021 

Nàm 2021, là näm d.0 thixc hin Nghj quyt Dai  hi Dãng b tinh lAn thir 
XX, Nghj quyêt Dai  hi Dàng b thành phô lan thir XVII và Kê hoach phát triên 
kinb té - xa hi 5 näm 202 1-2025, dOi hOi tr UBND thành phô den các phOng ban, 
UBND phuO'ng, xã phài tp trung cao hcm nüa trong chi dao,  diêu hành; phát buy 
thu.n igi, khäc phc khó khän dê tO chi'rc thrc hin thäng 1i các chi tiêu nhim v11 
nàm 2021. 

I. Nhfi'ng thun lçri Va khó khán 

1. Thun lçri 

- Dr báo n&n kinh t cà nuc nói chung on djnh, tInh hInh ltm phát duqc 
kim soát và hi nhp quôc tê ngày càng sâu rng, san xuât, cong nghip tiêp tiic 
n djnh và có brnic tang tru&ng tác dng tIch circ den san xuât và di song nhân 

dan thành phô. 

- Tinh ui', HDND, UBND tinh tip tiic quan tam chi d.o, dAu tix xây drng 
thành pbô. 

- Ha tAng do thj tip tiic dixçic quan tam dAu tu, nâng cAp, chinh trang thüc dAy 
phát triên kinh tê - xà hi, tiêp tiic tao  b m.t do thj khang trang vói nhiêu cong 
trInh lan, có nghia nhu: du?rng triic pbIa nam song Dào, khu dO thj mai phIa Nam 
song Dào, trixang tiêu hc chat luqng cao khu do thj Hôa Vuçing... 

- An ninh chInh trj, trt tr an toàn xã hi và dai sang nhân dan di.rçc dam bão, 
thành phO bInh yen tao  khOng khI phân kh&i, yen tam san xuât kinh doanh trong 
các tang lap nhan dan thành phO. 

2. Khó khàn 

- Các doanh nghip do thành ph quãn l chü yu là các doanh nghip vra và 
nhô, dan den nguôn thu cOn ban  chê. Chat hrqng mt so djch v chua cao khó thu 
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hut du tu, ánh hithng dn tang trrn1ng kinh t, thu ngân sách. Nhu c.0 d.0 tii cho 
h tang kinh t - xä hi là rtt 1n nhimg nguôn 1irc con htn hçp, nhât là nguôn hrc 
d thirc hin xây dirng thành ph trung tam vüng con khó khàn, han  chê. 

- TInh hInh thiên tai, djch bnh din bin phüc tap, khó hthng. Dai  djch 
Covid-19 cOn din bin phüc tap, các tác dng ành hu&ng tiêu c1rc cüa djch bnh 
có th kéo dài sang cã näm 2021 và mt so näm tiêp theo tác dng tiêu circ den di 
sng nhân dan và hoat dng san xuât kinh doanh cüa các doanh nghip. 

- Cong tác quàn 1 nhà nixOc mt s 11th virc con tn tai,  dc bit là llnh v1rc 
quân 1 tr.t tir xây dirng do thj, quân l dat dai, môi trumg, quãn l thuê. 

A ' 9 A A 9 9 II. Miic tieu va cac chi tieu kinh te - xa hçn chu yeu cua ke hoch nam 2021 

1. Mic tiêu 

Phát buy tinh thtn doàn kt; tip tVc  giü vüng n djnh và bâo dam tc d tang 
trixàng hcip l cüa nên kinh tê; thirc hin hiu qua "miic tiêu kép" vüa phOng chông 
djch, bão v sue khOe than dan và phic hôi phát triên kith té - xã hi trong trang 
thai bIth thu&ng mdi. Thirc hin dông b các giài pháp buy dng các nguôn 1icc tp 
trung dâu tu h thông kêt câu ha tang do thj; tang cung quân l do thj; tp trung 
xây dirng thàth phô van minh, hin dai  gàn vâi dO thj thông mith... Thirc hin 
quyêt lit, CO hiu qua các giài pháp cãi thin mOi trumg dâu tu, tháo gi khó khàn, 
thüc day phát triên san xuât kith doanh; thirc hin hiu qua cong tác cãi cách hành 
chInh; tang cu0ng k 1utt, k cucmg hành chIth; nâng cao hiu hrc, hiu qua thirc 
thi pháp lutt i tat câ các ngành, các cap. Quan tam phát triên van bOa, xã hi dê 
nâng cao chat luçing di song tinh than cüa ngiRii dan; bão v mOi truông, chü 
dng phOng chông thiên tai, rng phó vói biên dôi khI hu. CUng c quc phOng, on 
djnh an nith chInh trj, tr.t tir an toàn xâ hi. 

2. Các chI tiêu kinh t - xã hi chü yêu 

a) ChI lieu kinh tl 

(1)- Giá trj san xut cong nghip thàth ph quãn l (SS2O1O) tang 15%. 

(2)- Giá trj san xu.t nOng nghip (SS2O1O) tang 0,2%. 

(3)- Giá trj san XULt ngành djch vii tang 9%. 

(4)- Giá trj xut khu trén dja bàn dat  chi tiêu tith giao. 

(5)- Thu ngân sách nhà nuâc tir kinh tê trên dja bàn dat  dir toán tinh giao. 

b) Clii tiêu xã h3i 

(6)- TSr  l bao phü bão him y t toàn dan dat  93%. 

(7)-Giãm t5' 1 h nghèo (khong thuc chIth sách bâo trq xa hi) cOn 0,8% 
theo chuan nghèo da chiêu giai doan  2016-2020. 

(8)- T5' l lao dng qua dào tao dat 79,8%. Giâi quy& vic lam cho ngithi lao 
dng: 4000-4500 luçt ngui. 

c) Clii lieu v môi lrwiing, do tl,j 

(9)- T5' l dan s sü diing nuóc sach dat 100%. 
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III. Nhim vti và giãi pháp thrc hin 

1. San xut 

- Tip tiic duy trI n djnh sir phát trin bn vftng trén Co si nâng cao hiu qua 
và süc canh tranh cüa các san phâm và doanh nghip. Gii vUng và phãt huy vai trô 
chü dao  cüa Cong nghip trén dja bàn thành phô dôi vâi cong nghip cUa tinh. Phát 
triên cOng nghip dan doanh, phát triên các doanh nghip vra và nhO, san xuât các 
san phâm truyên thOng, lam v tinh cho các Co si san xuât 1n, dông thai chuyên 
hung san xuât các san phâm hoàn chinh, có chat krqng cao và xuât khâu; tiêp tic 
dua CáC co sâ san xuât cong nghip vào các khu, c11m cOng nghip t.p trung de gop 
phân chinh trang dO thj, bào v môi truYng sinh thai. Tp trung giái quyêt các van 
dê xä hi cho sir phát triên cOng nghip nhu nhà a, an ninh trt tr, thu(mg mi djch 
V1;1. 

- Dy mmnh trin khai thirc hin hiu qua co cu li ngành nông nghip theo 
huâng nâng cao giá trj gia tang và phát triên ben vmg. Khuyên khIch, ho trV nông 
dan, các chü trang tri thành 1p hçip tác xã kiêu mâi trên nguyen tàc tir nguyen, tir 
chU, t1r chju trách nhim và tuân thu các quy djnh pháp lust.  Chi do, triên khai san 
xu.t vi Xuân, v11 Müa näm 2021; Triên khai kê hoach  dty nghê cho lao dng nông 
thôn näm 2021. Tp trung chi dao  cOng tác phông, chông djch bnh a gia sue gia 
cam. To chüc thrnmg trirc cOng tác PCTT&TKCN, chü dng rng phó kjp thai vai 
din biên tInh hInh thiên tai theo quy djnh. 

2. Tài chInh - Thirong mi 

- Tp trung thu ngân sách dt và vixçYt dr toán näm 2021 theo chi tiêu Nghj 
quyêt HDND thành phô giao. Tang cithng thanh tra, kiêm tra thu ngân sách. 
Nghiên ciru, dê xuât Co chê, chInh sách nhäm tang nguôn thu tr dat, lam tOt cOng 
tác dâu giá dat, l.p kê hoach  dâu giá QSDD näm 2021. Xây dirng kê hoach dâu tu 
cOng 2021 và kê hoach dâu tu cOng trung hn giai doan 2021-2025. 

- Chi ngân sách dung dir toán, dam báo tit kim theo quy djnh, dam bão chi 
cho con nguai, an sinh xã hi, nhim vi chInh trj, chi cho quân 1 dat dai, do thj, 
chinh trang nâng cap dO thj. 

3. Xây dirng co' ban, giãi phóng mt bang 

- Hoàn thành thi cong tuyn du&ng trung tam phIa Nam thành phi (tinh 1 
490C- duèng di câu Tan Phong); kè ho Hang Nan và duang dao  yen ho; xây dirng 
cong thoát nuóc mt din dotn tü Nguyen Van Tri den du&ng song Hào, xây dirng 
h thOng cong thoát nuâc duang kenh doan  ti'r thr?mg DOng A dn cng Quán Tây, 
phuang Lc Vuçmg; câi tao  xây dirng nhà xe Trung tam bOi duO'ng chInh trj TP 
Nam Djnh; cãi tao  si~a cha tr sa Trung tam djch vi Nông Nghip thành phO; xây 
dimg nhà h9c 3 tang và mt so hang mic phii trq truang TH Nguyn Träi 

- Tip tVc  thi cong các cong trInh dang thirc hin dam bào tin d: xây dimg 
khu dO thj mâi phIa Nam sOng Dào; duang Luu Hu Phuac kéo dài (doan tir 
duang Thanh BInh den khu do thj M Trung) và khu TDC Lien Ha 1; Khu tái djnh 
cu phiic vii GPMB phuang Cüa Nam... 

- Tp trung thrc hin GPMB các dir an và giâi quyt tn tai  GPMB các dir an 
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xay dirng tuyn dithng trung tam phia Nam thành ph (don ttr tinh 1 490C dn 
di.thng di c.0 Tan Phong); khu do thj mi phIa Nam song Dào; diiông Lixu Hüu 
Phithc kéo dài (doin tü dix&ng Thanh BInh den khu do thj M Trung) và khu TDC 
Lien Ha 1, phii&ng Lc H; Nâng cap h thông cOng trInh phông chông liit bâo de 
hüu Song Hông và tã sOng Dào TP Nam Dirh (28) 

- Hoàn thin các thu tic d t chirc khâi cong các cOng trInh: (1)Xây dimg 
khu tái djnh cu phuing Lc Vuçmg (khu vijc triRing Dai  hçc Lixo'ng The Vinh); 
(2)Dr an diRrng gom Quc 1 10 (don tü dix&ng trVc  Lc Vuqng den du&ng Phü 
Nghia); (3)Xây dirng trii sà Thành üy HDND, UBND thành phô; (4)Cãi to xây 
d%rng trung tiêu h9c Phim Hông Thai; (5)khu TDC dumg Nguyen Cong Trü; 
(6)Khu dO thj mâi phIa Nam song Dào (giai doan 2). 

4. Quãn 1 dat dai, môi trtrô'ng, do thj 

- Tip tiic tang cung cOng tác kim tra, giám sat quân 1 nhà nuóc v thirc 
hin Quãn 1 quy hotch kiên trüc và xây dçmg, xir ! các trii?mg hcip vi phm trt 
tr xây dirng trén dja bàn. 

- Hoàn thành rà soát, 1p diu chinh quy hoch phân khu, Quy hoach  chi ti& 
các phi.thng, xã trên da bàn thành phô theo Diêu chinh Quy hoach  chung thành 
phô Nam Djnh den näm 2040, tam nhIn den näm 2050 dã duc Thu ti.ràng ChInh 
phü phê duyt. 

- Tip tic tang cung thirc hin cOng tác quàn 1 dt dai, ngän ch.n tInh trng 
lan chiêm dat công, xây dmg trái phép trên dja bàn thành phô Nam Djnh theo kêt 
1un sO 43-KL/TU ngày 22/8/2018 cüa Ban chap hành Dàng b tinh tiêp tic day 
mnh vic thrc hin Nghj quyêt sO 1 7-NQ/TU ngày 17/7/2012 cüa Ban chap hành 
Dãng b tinh. 

- Hoàn thành k hotch sr ding dt näm 2021 và quy ho.ch sü dicing dt giai 
doan 2021 -2025. 

- Tip t1ic chi dao  UBND các ph.thng, xa, Chi nhánh Van phông Däng k Mt 
dai tp trung xü 1 nhü'ng tOn tai  vuâng mac trong cOng tác cap GCN QSDD lan 
dâu, thirc hin vic cOng nhtn quyên sü diing dat cho phân din tich tang them dOi 
vi trueing hqp thua dat gOc dä có giây chirng nhn quyên sü diing Mt; 1p phucmg 
an xu 1 dOi vói các truông hçp sü dung dat không hçip pháp; giãi quyt vu&ng 
mac lien quan den vic cap GCNQSDD, giâi quyêt tranh chap, dn bü GPMB va 
van de mOi tnthng con tOn tai. 

- Kim tra, phát hin, xir 1 vi phm v& môi tru&ng; Tang cu&ng kim tra, 
giám sat, dOn dOe Cong ty CO phân Môi trung Nam Djnh và COng ty C phn 
cOng trInh dO thj Nam Djnh ye cOng tác quãn 1 djch vi1 do thj. Hang tháng kim 
diem dánh giá ket qua thirc hin dê rOt kinh nghim hoàn thin phuang thüc dt 
hang có hiu qua han. Hoàn thành vic thu phi bão v mOi tnrng d& vâi nuóc 

28  dixông TrAn BIch San doan giao vài dirOng Nguyn VAn Tri; xây dijng kè và dirông dao  yen h Hang Nan; khu 
TDC Dông Dông Mac;  khu DTM Thy Dông Mac;  khu DTM Thông Nhât giai doan 3; xây dmg trV so Cong an 
phthng Lc Hôa; di chuyên cac h dan song tai  khu nhA 181 vA 207 thrngHoãng VAn Thy; câi tao,  nang cap các 
cOng trinh thiOt yeu doan Ha Ni - Vinh, tuyên dung sAt Ha Ni - thành phô Ho ChI Minh; cym dan cii trOn &rOng 
38 ngA Ui cu IDa — dr an Khu trung tam vAn hóa Trân. 
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thai cong nghip. Triên khai dng b các giãi pháp khäc phiic các ton tai ye v sinh 
môi trix?mg, dc bit là giài quyêt ton tai  trong  hoat  dng xir 1 nuOc thai ti Ciim 
cong nghip An xá. Kiêm tra vic chap hành pháp 1ut ye bão v rnôi trithng cüa 
các doanh nghip có dâu hiu gay ô nhiêm môi trithng. Xây dirng kê hoach phông 
ngüa và üng phó sir cô môi trixông cüa thành phô. 

5. Linh vuc Van hoá - Xã hôi 

- Trin khai dng b các giài pháp d nâng cao cht krcing giáo diic toàn din, 
chü trng các hoat dng trài nghim sang tao, nghiên ciru khoa h9c, tang cithng k5 
näng thirc hành, v.n diing kin thirc và k5 näng vào giài quyêt các van dê thirc tiên 
cho h9c sinh. Tiêp tic day manh  cong tác xây d%rng trung d.t chuân quOc gia Va 
trithng xanh, sach,  dçp, an toàn các cap hçc, phân dâu hoàn thành và vuçlt chi tiêu 
s luçing trung dit chuân Quôc gia theo nghj quyêt cüa HDND thành phO dê ra. 
Nâng cao chat lucmg day, hçc, chü trçng hiu qua thrc sir, th%rc hin tot kê hoach 
nàm hoc 2020- 2021. 

- Chü dng phông chng không d xãy ra djch bnh, thrc hin t& cOng tác 
khám chia bnh và thuing trirc cap ciru, không có tü vong do djch, không có tai 
bin trong diu trj. Duy trI cOng tác dan sO - kê hoach  hoá gia dInh. Tp trung triên 
khai tO chirc thirc hin cOng tác phông chông djch bnh thu-dông và các djch bnh 
nguy him, dc bit là phông, chông có hiu qua djch Covid -19 trên dja bàn thành 
phô. Tang cu&ng chi dao  thrc hin tot cong tác tuyên truyên, 4n dng dôi tuqng 
tham gia BHXH, BHYT, phân dâu tr l bao phü BHYT dt chi tiêu tinh giao. 

- T chirc t& cOng tác thông tin, tuyên truyn các hoat dng van hóa, vAn 
ngh, các giãi thi dâu the thao, tao  khi the thi dua sOi nOi k' nim cac ngày L ln 
trong nAm, d.c bit là tuyen truyên phiic vii tO chüc Di hi Di biéu toàn quOc lan 
thir XIII cüa Dàng, cuc bâu 61r di biêu QuOc hi khóa XV và dii biêu HDND các 
cap nhim kS' 202 1-2026. Tiép tiic tuyên truyên ye xây dirng tuyên phô van minh 
do thj, xây dirng thành phO Nam Djnh vAn minh, hin di gAn vOi do thj thông 
minh. Day mnh xAhi hóa các phong trào yän boa the thao. TAng cung cong tác 
quàn 1' nhà nithc dôi vói các Di tIch Ljch si dA duc xêp hang và chua duqc xp 
htng; càc hot dng l hiti dja phrniing; kiem tra và cOng nhn ket qua xây dimg 
cG quan, dcm vi, to dan phO, thOn, xóm d.t danh hiu Nep sng vAn hóa nAm 2020. 

- Thirc hin dy dü chInh sách cho ngui có cOng, chInh sách an sinh xà hi; 
to chüc tot các hot dng Den on dáp nghTa và các hoat  dng xã hi... Theo dOi và 
quan l chat chê tInh hInh lao dng nuàc ngoài; chü trçng cong tàc dào t.o ngh, 
cho vay vOn to vic lam, giãm nghèo. Tien hành tOng dieu tra, rà soát, thâm djnh 
xét duyt h nghêo, cn nghèo nAm 2020. Kiem tra, yeu cu càc doanh nghip thirc 
hin day dü các quy djnh cüa B Lut lao dng. Tiêp tiic thirc hin chInh sách h 
trq h nOng nghip có müc song trung bInh tham gia bào hiêm y te. 

6. Quôc phông - An ninh - Ni chInh 

- Duy trI nghiem ch d thurng trrc sn sang chin du. Ban hành nghj quy&, 
chi thj ye nhim viii QP, QSDP nAm 2021. Hoàn thành 100% chi tiêu giao quân 
nAm 2021. Hoàn thành 100% chuong trInh huân luyn quân sx, giáo diic chInh trj, 
pháp lut, hem tra bàn dn that  cho các dôi tung; tp trung xây dimg nâng cao 
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cht luçing hrc hrçing DQTV, DBDV dü sue thirc hin các nhim viii QP, QSDP. 

- Trin khai các k hoch, phrnmg an bâo v tuyt di an toàn doàn các dng 
chI lãnh dto Dãng, Nhà nuóc ye thäm, lam vic trên dja bàn; trii s& các ed quan 
Dâng, chInh quyn và các m1ie tiêu tr9ng yêu trên dja bàn thành phô. Thirc hin tot 
cong tác bào v chInh trj ni b, chông các hoat  dng lôi kéo, moe nôi, cài cam ni 
gián, tác dng chuyên boa ni b, thu th.p bI m.t Nhà nithc. Chü dng phát hin, 
phi hçip dâu tranh, ngän chn am muu, hoat  dng chông phá cüa so dôi tuçing 
tham gia các th chüc, hi nhóm chInh trj, phán dng trong, ngoài nuóc, không dê 
hInh thành các hi, nhóm trái phép trên dja bàn. 

- Tang cung cOng tác phông ngira xã hi, phOng ngüa nghip vi1. Mi các dçit 
cao diem tan cOng trân áp ti phm; tp trung dâu tranh trit xóa các 0 nhóm ti 
phm nguy hiêm, nhât là 0 nhóm con do, sü dicing vu khI gay an, trm cap tài san; 
các ô nhóm, diem, t11 diem phüc tp ye ma tüy, t ntn xâ hi, nâng cao hiu qua 
diêu tra, khai thác m rng an, nhât là loai  an gay büc xüc trong nhân dan... tang 
crnmg kiêm tra, xü 1 vi phm ye quàn 1 kinh té, v sinh an toàn thirc phâm, bâo 
v mOi trueing trên dja bàn. 

- Trin khai thanh tra, kim tra chuyên d, chuyên ngành (trách nhirn nguäi 
dung dâu trong thrc thi cong v1i); Hoàn thành các cuc thanh tra theo kê hoach; 
tiêp tiic tang cung chi do giãi quyêt khiêu ni to cáo dung 1ut djnh. Tuyên 
truyên, 4n dng nhân dan chap hành pháp 1ut ye khieu nai,  to cáo, xi:r l cuang 
quyêt dOi vói nhftng trumg hcip lçii diing quyên khiêu nai,  to cáo vi phm pháp 
1utt. Tang cung cOng tác phông chông tham nhQng, xir 1 kjp thôi khi có dâu hiu 
vi phm. 

- Duy trI cOng tác tip cOng dan, tip nhn và xü l dan thu dung quy djnh. 
Tp trung rà soát, giãi quyêt, không dê dan thu ton d9ng, kéo dài nhât là dôi vi 
nhung vii vic dã có kêt 1utn. Chü dng xir l, không de xáy ra diem nóng ành 
hithng den an ninh trt tir, gop phân gii~ on djnh xã hi dê phát triên kinh tê. 

- Tiêp tiie trin khai thiic hin tt Lust Ph bin giáo diic pháp 1ut yà D an, 
Kê hoach  tuyên truyên pháp 1u.t cüa Trung uong và cüa Tinh trên dja bàn thành 
phO, bão dam mi cOng dan thüc duc cac quyên và nghia v1i ca bàn cüa con 
ngithi, tto chuyên biên tIch ciic y thüc chap hành phap lust cüa nhân dan; Nâng 
cao hiu qua hot dng cüa eác to hOa giâi a co s&, bâo dam mi vu viêc mau 
thuan, tranh chap nhô dêu duçic hOa giài 

- Th%rc hin cOng tác nhân sir và cac buâc, quy trInh kháe phiic vçi bu cü dti 
biêu Quôc hi khóa XV và dai  biêu Hi dông nhân dan các cap nhim kr 202 1-2026. 

- Tip tiic quan tam, chi dao  cOng tác sp xp t chüc b may chInh quyn cáe 
cap tinh g9n, hoat dng hiu 1rc, hiu qua; tiêp tiic dOi mâi h thông tO chüc và 
quán l, nâng cao chat luçmg và hiu qua hoat  dng cüa các dan vj sir nghip cong 
lap. Thirc hin cac buac tiép theo trong yiêc sap xêp tO chüc b may hành chInh yà 
h thông các dan vj sir nghip theo Nghj quyêt sO 1 8-NQ/TW và Nghj quyêt sO 19-
NQ/TW. 

- Trin khai phong trào thi dua näm 2021 hiu qua, sat thirc, sau rng. Phát 
dng có hiu qua và thrc chat các phong trào thi dua, dOi mói cOng tác khen 
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- Trién khai phong trào thi dua nàm 2021 hiu qua, sat thirc, sâu rng. Phát 
thng có hiu qua và thirc chat các phong trào thi dna, dôi mOi cong tác khen 
thu&ng, phát huy tôi da sue mnh, vai trô cüa cong tác thi dna, khen thuâng trong 
thirc hin nhim v11 chinh trj chung cüa thành phô. 

- Thirc hin t& cong tác quãn 1 nhà nuc di vâi các hOi,  các ton giáo. 

7. Cal cách hành chInh 

- Tip tiic tang cu&ng lãnh do, chi dao,  nâng cao hiu qua cong tác câi cách 
hành chInh, tp trung vào các nhim vii tr9ng tam bao gôm: câi cách thu tic hành 
chInh; day mtnh mg ding cong ngh thông tin trong quàn 1 nba ntthc, xây dirng 
chinh quyên din tr phiic viii ngithi dan. 

- Trin khai theo k hoich kim tra cong tác Câi cách hành chInh và cong vii, 
kiêm tra cong tác thi dua, khen thuâng, quàn 1 nhà nuóc ye tin nguOng, ton giáo 
tai cáe phông, ban, ca quan, &m vi,  UBND các phu&ng, xâ trirc thuc thành phô. 

- Tip tVc  trin khai thi dim djch vi,i dO thj thông minh. 

Trên day là báo cáo tInh hInh thirc hin nhim vi phát trin kinh t - xA hi 
näm 2020 và kê hoch phát triên kinh te - xã hi näm 2021, ;UBND thành phô tram 
t2 O/.ji4 

Noi nhân: 
- UBND tinh; 
- S& Ké hoach và Dâu Ut; 
- TT Thành us'; 
- TT HDND thành pho; 
- Lãnh dao UBND thành phô 
- Các Dai biêu HDND TP; 
- UBND các phixng, xä; 
- Các phông, ban, ngành, doàn the cüa TP; 
- Các LDVP; Website TP; 
- Luu: VT, các VP. 
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