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Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: - UBND tỉnh Nam Định 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Sản xuất 

1.1. Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý 

(so sánh theo giá 2010) tháng 02 ước đạt 988 tỷ đồng, bằng 70% so với tháng 

trước, cộng dồn 02 tháng ước đạt 2.509 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 8,98%. 

1.2. Sản xuất nông nghiệp 

- Ban hành Chỉ thị về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2021. Triển khai Kế hoạch phát triển 

chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021, Kế hoạch 

phòng chống bệnh lở mồm, long móng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-

2025, Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ thành phố Nam Định giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Các phường, xã có đất nông nghiệp gieo sạ từ ngày 16/02/2021 và cấy từ 

ngày 17/02/2021. Đến nay đã gieo sạ được khoảng 200 ha, cấy khoảng 40 ha, đạt 

gần 50% diện tích vụ Xuân 2021. Đôn đốc các phường xã có đất nông nghiệp thực 

hiện công tác diệt chuột, ốc bươu vàng, cỏ dại, lúa cỏ để bảo vệ cây trồng vụ Xuân. 

 - Giám sát, đôn đốc các phường xã thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học, 

thực hiện tháng tiêu độc khử trùng. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra các cơ 

sở chăn nuôi, giết mổ, các đại lý thức ăn chăn nuôi và thú y. 

- Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 vào sáng ngày 

06 tháng Giêng năm Tân Sửu trong khuôn viên Giàn Leo (trước Bảo tàng tỉnh 

Nam Định). 

- Công tác xây dựng Nông thôn mới: Đôn đốc, hướng dẫn các xã hoàn thiện 

hồ sơ các tiêu chí NTM nâng cao. 

- Thường trực công tác PCTT&TKCN. 

2. Tài chính - Thương mại 

* Thu ngân sách: Thu từ kinh tế trên địa bàn: Ước thu 291.886 triệu đồng, 

ngân sách thành phố được điều hành 104.830 triệu đồng; ngân sách xã phường 

được điều hành 4.212 triệu đồng, đạt 12% dự toán Tỉnh (Thành phố thu 13%), 12% 
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dự toán thành phố (thành phố thu 13%) và bằng 99% so với cùng kỳ (phần thành 

phố thu so cùng kỳ đạt 107%)(1). 

* Chi ngân sách: Đảm bảo chi theo dự toán và các khoản chi cho con người 

nhiệm vụ đột xuất của thành phố; Ước chi 138.641 triệu đồng, ngân sách thành 

phố: 122.649 triệu đồng; ngân sách xã phường: 15.992 triệu đồng đạt 19% dự toán 

thành phố và bằng 92% so với cùng kỳ. 

* Ngân hàng chính sách xã hội: tính đến ngày 24/02/2021, tổng dư nợ của các 

chương trình tín dụng chính sách là 102.422,76 triệu đồng với 3.528 khách hàng có 

dư nợ. Tổng nợ quá hạn là 680,78 triệu đồng, chiếm 0,66% dư nợ. Tổng số tiền 

cho vay phát sinh từ đầu tháng là 1.786 triệu đồng với 23 khách hàng. 

3. Xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng 

3.1. Xây dựng cơ bản. 

- Các công trình đang trong quá trình thi công cơ bản đảm bảo tiến độ so với 

hợp đồng (2). 

- Triển khai đầu tư các dự án mới: Công trình Xây dựng khu tái định cư 

phường Lộc Vượng; xây dựng đường gom Quốc lộ10; Di chuyển các hộ dân sống 

tại khu nhà 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Du; Xây dựng trụ 

sở Thành ủy- HĐND-UBND thành phố... (3). 

                                                 
1 Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất đạt 13% dự toán Tỉnh (Thành phố thu 16%),  13% dư toán thành phố 

(thành phố thu 16%) và bằng 95% so với cùng kỳ (thành phố thu đạt 94). Phần Cục thuế thu điều tiết cho ngân 

sách thành phố đạt 20% dự toán thành phố và bằng 82% so với cùng kỳ. 
2 (1)Xây dựng tuyến đường trung tâm phía Nam TP đoạn nối từ tỉnh lộ 490C đến đường đi cầu Tân Phong 

Đoạn 1: Vũ Hữu Lợi đến đường Đặng Xuân Bảng: Đã hoàn thành thi công thảm bê tông nhựa phần có mặt bằng. 

Đang thi công lát hè, nền đường cấp phối đá dăm lớp trên nút giao với đường QL21, Thi công dải dây và lắp cột đèn 

giải phân cách. Khối lượng ước đạt 97% giá trị Hợp đồng. (2) Xây dựng khu đô thị mới phía nam Sông Đào GĐ I: 

Ngày 18/2/2021 đã bắt đầu triển khai thi công (sau đợt nghỉ Tết nguyên đán 2021), hiện đang thi công san lấp mặt 

bằng CL02, CL03, CL22, CHO và thi công san lấp nền đường cát K95 tuyến D6, D7, N22, N23. Khối lượng ước đạt 

40% giá trị hợp đồng. Giai đoạn II: Đang phát hành HSMT tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (bắt đầu từ ngày 

10/2/2021 đến ngày 4/3/2021). (3) Xây dựng cống thoát nước đường Kênh (đoạn từ đường Đông A đến cống Quán 

Tây: đã hoàn thành thi công các hạng mục, đang lập hồ sơ quyết toán công trình. (4) Xây dựng cống thoát nước mạ 

điện đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến đường song Hào: Đã thi công cơ bản xong các hạng mục cống thoát nước và 

hạng mục phụ trợ, gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng đến hết Quý I/2021và đã có văn bản đồng ý thay đổi thiết 

kế hạng mục trồng cỏ sang lát gạch bề mặt cống. Khối lượng ước đạt 95% giá trị hợp đồng. (5) Cải tạo nâng cấp 

đường Kênh (đoạn từ đường Điện Biên đến đường Đông A) P. Cửa Bắc: UBND TP đã phê duyệt bổ sung khối 

lượng phát sinh, đã thi công cơ bản xong lát hè, cống thoát nước (đoạn đường Kênh). Giá trị khối lượng ước đạt 

90% giá trị hợp đồng. (6) Đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và 

khu TĐC Liên Hà 1, P Lộc Hạ: đã bắt đầu triển khai thi công (sau đợt nghỉ Tết nguyên đán 2021), đang thi công nền 

đường Lưu Hữu Phước kéo dài và các tuyến N2, N3, N4,N5, N6, D1. Đang thi công cống hộp B1000 tuyến đường 

Lưu Hữu Phước và cống thoát nước thải, nước mưa các tuyến đường. Khối lượng ước đạt 35% giá trị Hợp đồng. (7) 

Cải tạo xây dựng trường TH Nguyễn Trãi: Ngày 18/2/2021 Nhà thầu bắt đầu triển khai thi công (xây dựng lán trại 

và tập kết vật liệu).  
3 (1) Công trình Xây dựng khu tái định cư P.Lộc Vượng: Đã trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi phí 

khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có văn bản tham mưu cho UBND thành phố về 

việc rà phá bom mìn, vật nổ. (2) Công trình xây dựng đường gom QL10 (đoạn từ đường Tức Mạc đến đường Phù 

Nghĩa Nam Định): Bộ GTVT đã có văn bản số 680/BGTVT-KCHT ngày 25/1/2021 v/v chấp thuận xây dựng đường 

gom dọc QL10 đoạn Km103+484-Km105+540(T) và thỏa thuận điểm đấu nối ngã tư tại Km105+300QL10 tỉnh 

Nam Định. Đang trình Tổng cục đường bộ hiệp y thiết kế và PA tổ chức thi công. Tư vấn đang triển khai lập 

TKBVTC. (3) Di chuyển các hộ dân sống tại khu nhà 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, P Nguyễn Du Tp Nam 

Định:Tiếp tục hoàn thiện phương án di chuyển. (4)Xây dựng trụ sở Thành ủy- HĐND-UBND TP: Đang trình 

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thi tuyển. Đang trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, dự toán, quy chế 

thi tuyển kiến trúc, Quyết định thành lập hội đồng thi tuyển. (5) Xây dựng Cải tạo Trường tiểu học Phạm Hồng 

Thái: UBND TP đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư và tư vấn kiểm định chất lượng. Hiện tư 
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3.2. Giải phóng mặt bằng  

- Tiếp tục GPMB các dự án: Xây dựng tuyến đường trung tâm phía Nam 

thành phố (tỉnh lộ 490C đến đường đi cầu Tân Phong); Khu ĐTM phía Nam Sông 

Đào; Xây dựng khu ĐTM Đông Đông Mạc, TĐC Tây Đông Mạc; Xây dựng khu 

TĐC phục vụ GPMB phường Cửa Nam; Đường Lưu Hữu Phước và Khu TĐC 

Liên Hà; Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử văn 

hóa Trần tại tỉnh Nam Định; Xây dựng khu TĐC phường Lộc Vượng; Xây dựng 

đường gom Quốc lộ 10; Xây dựng trụ sở Công an phường Lộc Hòa (đã bàn giao 

mặt bằng cho công an thành phố); Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu 

đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; Nâng cấp 

hệ thống công trình phòng chống lụt bão đê hữu sông Hồng và tả sông Đào thuộc 

địa bàn Thành phố Nam Định; Xây dựng khu đô thị mới Thống Nhất Giai đoạn 3; 

Khu đô thị mới Mỹ Trung Giai đoạn 2. 

- Đang tiếp tục giải quyết tồn tại GPMB dự án: Xây dựng kè và đường dạo 

ven hồ Hàng Nan; Xây dựng hoàn thiện đường Trần Bích San đoạn giao với đường 

Nguyễn Văn Trỗi… 

4. Quản lý đô thị, đất đai, môi trường 

4.1. Quản lý đô thị 

* Công tác Quy hoạch: UBND tỉnh đã có văn bản số 31/UBND-VP5 ngày 

22/01/2021 về việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Nam 

Định cho phép UBND thành phố lập điều chỉnh các quy hoạch phân khu trên địa 

bàn thành phố. UBND thành phố đang tổ chức triển khai các thủ tục theo quy định. 

- Không có trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, sửa chữa sai phép, 

không phép.  

- Kiểm tra, xử lý biển báo bị hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ dịp 

nghỉ Tết Nguyên đán. 

- Lĩnh vực công ích đô thị: Duy trì thường xuyên vệ sinh môi trường theo hợp 

đồng giữa Công ty Cổ phần môi trường Nam Định và UBND thành phố.  

- Kiểm tra, giám sát công tác duy tu điện chiếu sáng, cây xanh, thoát nước 

thường xuyên đảm bảo sáng -  xanh - sạch - đẹp theo hợp đồng giữa Công ty Cổ 

phần Công trình đô thị Nam Định và UBND thành phố.  

4.2. Quản lý đất đai và môi trường 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 48 hộ theo quy định(4).Công 

nhận diện tích tăng thêm cho 8 trường hợp (trong đó, xã Nam Phong: 1 trường 

hợp, phường Hạ Long: 1 trường hợp, phường Trường Thi: 3 trường hợp, 
                                                                                                                                                             
vấn đang triển khai khảo sát lập dự án đầu tư.  (6) Xây dựng khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ: Đang thẩm định 

nhiệm vụ lập quy hoạch (đã có ý kiến sở Xây dựng về nhiệm vụ quy hoạch). UBND TP đã có QĐ thành lập hội 

đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch.  
4 phường Lộc Vượng: 1 hộ, phường Lộc Hạ: 2 hộ, xã Lộc An: 1 hộ, phường Thống Nhất: 2 hộ, phường 

Quang Trung: 2 hộ, phường Vị Xuyên: 1 hộ, phường Cửa Nam: 10 hộ, phường Lộc Hòa: 1 hộ, phường Hạ Long: 1 

hộ, phường Cửa Bắc: 3 hộ, phường Trường Thi: 1 hộ, phường Văn Miếu: 1 hộ, đất nông nghiệp tại phường Lộc 

Hòa: 5 hộ, nhà thuộc diện sở hữu nhà nước: 17 hộ; Phê duyệt phương án xử lý đối với các hộ sử dụng đất không hợp 

pháp và thu NVTC khi được công nhận QSDĐ cho 01 trường hợp tại phường Hạ Long. 
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phường Trần Tế Xương: 3 trường hợp). Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

với diện tích 152,1m2 tại xã Nam Phong. 

- Việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021: UBND tỉnh đã phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Nam Định, hiện đang tiến hành công 

khai theo quy định 

5. Văn hoá- xã hội 

5.1. Giáo dục đào tạo 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS đã ổn định nề nếp dạy và học ngay 

từ những ngày đầu năm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán; Đảm bảo tuyệt đối an toàn 

trường học.  

- Chỉ đạo các trường MN, TH, THCS trên toàn thành phố tiếp tục thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

- Tiếp tục tổ chức tập huấn học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9 (Tại Trường 

THCS  Trần Đăng Ninh) chuẩn bị cho thi HSG cấp Tỉnh sẽ tổ chức vào tháng 3 

năm 2021; Cấp Tiểu học và THCS chuẩn bị tốt mọi điều kiện chuẩn bị tham dự 

Hội khỏe Phù Đổng Tỉnh. 

- Chỉ đạo các trường làm tốt công tác quản lý dạy thêm - học thêm trong và 

ngoài nhà trường, đặc biệt công tác quản lý thu chi các khoản đóng góp của cha mẹ 

học sinh.  

- Toàn ngành tiếp tục kiểm tra, thúc đẩy công tác xây dựng trường chuẩn quốc 

gia, trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn và Thư viện chuẩn. 

 5.2. Y tế, Dân số 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo, Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 thành phố Nam Định; 

- Chủ động phòng chống dịch bệnh kịp thời, giảm sốt dịch bệnh theo mùa và 

các dịch bệnh khác: dịch Sốt xuất huyết, bệnh Tay-Chân-Miệng, thủy đậu, ho gà, 

cúm, sởi... thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh. Không có tử vong 

do dịch. 

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận cho 02 cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP 

cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Kiểm tra 19 cơ sở sản 

xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống dịp tết Nguyên đán và mùa 

lễ hội xuân năm 2021; Kiểm tra 03 cơ sở khám chữa bệnh, các nhà thuốc trên địa 

bàn thành phố, trong đó xử phạt 02 cơ sở khám chữa bệnh với số tiền phạt là 

12.000.000đ. 

- Kiện toàn BCĐ công tác dân số - KHHGĐ Thành phố và Ban chỉ đạo chiến 

dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ năm 2021; ước 

số trẻ sinh 2 tháng đầu năm 2021 là 455 cháu (giảm 5 cháu so với cùng kỳ tháng 

02/2020 là 460 cháu), ước số trẻ sinh ra là con thứ 3 là 24 cháu (tăng 1 cháu so với 

cùng kỳ tháng 02/2020 là 23 cháu) 

5.3.  Văn hoá, thông tin, thể thao. 



 5 

- Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Tổng bí thư 

Trường Chinh (09/02/1907 – 09/02/2021); kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam; các hoạt động chào năm mới 2021 và đón xuân Tân Sửu an 

toàn tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; Kết quả đã treo 

trên 200 băng rôn trên các tuyến phố, trên 500 pa nô tại cổng cơ quan, đơn vị, 95% 

hộ dân các tuyến đường treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng. 

- Tiếp tục kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa - 

thông tin trên địa bàn thành phố. 

- Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2021; yêu cầu 

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các 

phường, xã đăng ký năm 2021 và triển khai việc đăng ký xây dựng “phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị” năm 2021. 

5.4.  Lao động - thương binh và xã hội 

- Thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã hội. 

Triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, tặng quà đối với người có công; trợ 

cấp đột xuất các hộ quá nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, mừng thọ, chúc thọ người 

cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

(AT,VSLĐ) lần thứ 1 năm 2021. Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống mua 

bán người; Kế hoạch công tác phòng chống mại dâm năm 2021. 

- Xác nhận cho 10 lượt người có công; Duyệt hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho 

02 thân nhân Thương bệnh binh 61%; 28 người theo quyết định 62. Đề nghị hưởng 

mai táng phí cho 05 người theo Quyết định 62, 02 người theo Quyết định 290. 

6. Quốc phòng - an ninh - nội chính 

6.1. Quân sự, quốc phòng địa phương 

- Duy trì nghiêm chế độ thường trực SSCĐ, PCCN, PCTT&TKCN; phối hợp 

với các lực lượng nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo, dư luận xã hội trên địa bàn, 

tình hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy 

ra, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn  

- Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để triển khai 

nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2021. 

6.2. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 

- Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo; Chủ động nắm chắc tình hình, bảo 

đảm an ninh, an toàn trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang 

nhân dân; các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao, thương mại trên địa bàn, đặc 

biệt đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tăng cường công tác tuần tra 

đêm, cắm chốt, tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm. Tập trung xử lý, bắt giữ các 

đường dây, đối tượng, tụ điểm ma túy trên địa bàn. Thường xuyên tăng cường kiểm 

tra, phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, nhất là 

trong thời điểm trước tết Nguyên đán. 
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- Trong tháng, xảy ra 13 vụ phạm pháp hình sự; giảm 1 vụ so với tháng trước, 

đã làm rõ 13/13 vụ. Tai, tệ nạn xã hội: xảy ra 3 vụ va chạm giao thông đường bộ, 

làm 4 người bị thương, giảm 02 vụ va chạm, tai nạn giao thông so với tháng trước; 

xẩy ra 06 vụ 06 người chết do tự tử và đột tử, bệnh lý và 01 vụ cháy không có thiệt 

hại về người, tài sản. 

6.3. Thanh tra - tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 

 - Trong tháng 02/2021, công tác Thanh tra tập trung chủ yếu vào các nội 

dung: Tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc thanh tra việc cấp quyền sử dụng đất cho 

ông Phạm Quang Thiết, vợ là Trần Thị Tươi – trú tại số 362 Vũ Hữu Lợi, phường 

Cửa Nam; Chuẩn bị tổ chức triển khai Thanh tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản đối 

với công trình cải tạo phòng học, khu hội đồng trường Mầm non Sao Vàng; công 

trình cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Trần Quang Khải, 

thành phố Nam Định theo chương trình kế hoạch thanh tra được phê duyệt. 

- Công tác tiếp công dân được duy trì theo quy định, trong tháng 02, UBND 

thành phố đã tổ chức 02 phiên tiếp công dân, tiếp 08 lượt người, trong đó có 02 

lượt trùng, với tổng số 14 người (các phản ánh đều là đề nghị, kiến nghị). Có 02 

đoàn đông người: Các hộ dân xã Lộc An (05 người) và Các hộ dân tổ 6 Đông Mạc 

phường Lộc Hạ: kiến nghị việc thu hồi đất khu tái định cư Đông Đông Mạc 

phường Lộc Hạ.  

- UBND thành phố tiếp nhận 27 đơn đề nghị, kiến nghị (06 đơn trùng, 21 đơn 

phát sinh); trong 21 đơn phát sinh có 16 đơn thuộc thẩm quyền thành phố đã được 

UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị giải quyết theo quy định, 05 đơn thuộc thẩm 

quyền cơ quan khác. 

 * Phòng chống tham nhũng: xây dựng và ban hành Kế hoạch số 07/KH-

UBND ngày 22/01/2021 công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Căn cứ Kế 

hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021, UBND Thành phố chỉ đạo 

các đơn vị phòng ban chuyên môn, UBND các phường, xã triển khai xây dựng và 

tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021 của đơn 

vị theo quy định. 

6.4. Tư pháp 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021; Kế 

hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chínhtrên địa bàn thành phố 

Nam Định năm 2021 và Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn thành phố Nam Định; 

 - Đã rà soát 4.019 văn bản UBND thành phố ban hành trong Quý IV/2020 

(trong Quý UBND thành phố không ban hành văn bản QPPL, không có văn bản có 

chứa QPPL nhưng ban hành không theo quy định của Luật ban hành văn bản 

QPPL và không có văn bản có nội dung trái pháp luật). 

6.5. Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 

- Tổng hợp, thẩm định các dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ, quy định số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn thuộc UBND 
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thành phố theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và 

Quyết định quy định số lượng cấp phó của các đơn vị. 

- Hoàn tất công tác kiểm tra, sát hạch, tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Nam Định. 

- Quyết định tuyển dụng đặc cách và phân công công tác đối với giáo viên 

trúng tuyển kỳ tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động làm công 

tác giảng dạy và đóng BHXH bắt buộc từ ngày 31/12/2015 trở về trước. Rà soát 

giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ từ 01/01/2016 đến nay. 

- Tổng hợp đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các 

cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ, 

báo cáo kết quả đánh giá phân loại về Sở Nội vụ theo quy định.  

- Triển khai các bước, quy trình bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.  

- Hoàn thành công tác tiếp nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển công chức 

phường, xã. Quyết định thành lập các Hội đồng tuyển dụng và ban giúp việc của 

Hội đồng theo đúng quy định. 

* Công tác thi đua – khen thưởng: Ban hành kế hoạch triển khai công tác thi đua 

khen thưởng năm 2021. Ban hành các quyết định khen thưởng công tác đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông; tổng kết phong trào thi đua Hội Liên hiệp phụ nữ.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán năm 2021.  

7.  Công tác cải cách hành chính 

- Xây dựng thông báo kết quả chỉ số cải cách hành chính và báo cáo kết quả 

chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các phường, xã về Sở Nội vụ theo quy định. 

- Triển khai việc rà soát, đánh giá và tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính 

của thành phố năm 2020 theo Bộ chỉ số đã ban hành của UBND tỉnh. 

- Các lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố duy trì hoạt 

động bình thường, tiếp nhận tổng số 3.031 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang 

668 hồ sơ; giải quyết 2.365 hồ sơ, đạt 78%, không có hồ sơ quá hạn (5).  

- Trong tháng 02/2021, UBND thành phố đã tiếp nhận 413 hồ sơ trên Cổng 

dịch vụ công trong đó tiếp nhận mới là 288 hồ sơ, 125 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. 

Trong 288 hồ sơ tiếp nhận mới có 229 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, 59 hồ sơ tiếp nhận 

trực tuyến. Đã giải quyết 208 hồ sơ trước và đúng hạn, 201 hồ sơ đang giải quyết, 

04 hồ sơ trả lại, không có hồ sơ quá hạn. 

- UBND thành phố đã tiếp nhận 59 hồ sơ mức độ 4 trong đó; Lĩnh vực Tài 

chính kế hoạch: 53 hồ sơ; Lĩnh vực Nội vụ: 01 hồ sơ; Lĩnh vực Văn hóa và thông 

tin: 01 hồ sơ; Lĩnh vực Tài nguyên môi trường: 04 hồ sơ. 
                                                 

5 Trong đó: 616 hồ sơ mua bán QSD đất, 646 hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo, 136 hồ sơ đính chính 

GCNQSD đất, chứng thực bản sao giấy tờ: 95 trường hợp; chứng thực chữ ký người dịch: 19 trường hợp; Cấp bản 

sao trích lục hộ tịch: 38 trường hợp; Thay đổi, cải chính hộ tịch: 10 trường hợp; 85 hồ sơ Cấp phép xây dựng; 596 

hồ sơ thuế... 
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- Tháng 02 UBND thành phố đã giải quyết 31 hồ sơ liên thông thuộc lĩnh vực 

Lao động – Thương binh và xã hội 

- Triển khai nhập hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại 25 

phường, xã: 25/25 phường, xã đã thực hiện nhập hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh. có 02 phường, xã để hồ sơ quá hạn trên cổng dịch vụ công của tỉnh 

(phường Ngô Quyền và xã Nam Phong do quên tích chuyển trên cổng dịch vụ 

công). 

- Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG 

TÂM THÁNG 2/2021. 

Trong tháng, đã tổ chức tốt các hoạt động đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 

đặc biệt chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo...; đảm 

bảo cho nhân dân đón Tết với không khí vui tươi, đầm ấm, an lành và tiết kiệm; đảm 

bảo phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự  xã hội; Triển khai và thực 

hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước trong và sau Tết nguyên 

đán, không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn thành phố. 

Tuy nhiên, việc làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ sử dụng 

đất có đất vườn ao độc lập (không gắn liền với đất ở) không thực hiện được do 

không được đăng ký kế hoạch sử dụng đất. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2021 

1. Sản xuất 

- Đôn đốc các phường xã có đất nông nghiệp chăm sóc tốt lúa vụ Xuân. 

- Theo dõi, kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

- Thực hiện tập huấn, tuyên truyền phòng, chống bệnh hại cây trồng, vật nuôi. 

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng NTM nâng cao của 03 xã. 

- Kiện toàn BCH phòng chống thiên tai thành phố năm 2021. 

2. Tài chính, thương mại 

- Tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dân 

doanh trên địa bàn thành phố. 

- Theo dõi và dự báo tình hình biến động của thị trường trong quý I/2021 

3. Xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng 

- Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, quyết toán các công trình: Cải tạo sửa chữa trụ 

sở Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Nam Định; Tuyến đường từ QL21A 

(cầu Ốc) đến QL21B xã Lộc Hòa. 

- Tiếp tục thi công các công trình đang thực hiện đảm bảo tiến độ: Hoàn thành 

thi công Xây dựng cống thoát nước mạ điện đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến đường 

song Hào; Xây dựng hệ thống cống thoát nước đường kênh đoạn từ đường Đông A 

đến cống Quán Tây, phường Lộc Vượng; Cải tạo nâng cấp đường Kênh (đoạn từ 
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đường Điện Biên đến đường Đông A) phường Cửa Bắc. Tiếp tục thi công các công 

trình đang thực hiện đảm bảo tiến độ: Xây dựng tuyến đường trung tâm phía Nam 

thành phố (tỉnh lộ 490C đến đường đi cầu Tân Phong); Xây dựng khu đô thị mới 

phía nam Sông Đào; Xây dựng kè hồ Hàng Nan và đường dạo ven hồ; Đường Lưu 

Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và khu 

TĐC Liên Hà 1, phường Lộc Hạ; Cải tạo xây dựng trường TH Nguyễn Trãi… 

 - Tiếp tục thực hiện công tác GPMB đối với các dự án: Xây dựng tuyến 

đường trung tâm phía Nam thành phố (tỉnh lộ 490C đến đường đi cầu Tân Phong); 

Dự án khu đô thị mới phía Nam sông Đào; Xây dựng khu ĐTM Tây Đông Mạc; 

Xây dựng khu TĐC Đông Đông Mạc; Xây dựng khu TĐC phường Lộc Vượng; 

Xây dựng đường gom QL10 (đoạn từ đường trục Lộc Vượng đến đường Phù 

Nghĩa); Xây dựng hoàn thiện đường Trần Bích San đoạn giao với đường Nguyễn 

Văn Trỗi; Khu TĐC Cửa Nam (Giai đoạn II); Dự án đường Lưu Hữu Phước và 

khu TĐC Liên Hà; Xây dựng khu đô thị mới Thống Nhất Giai đoạn 3; Khu đô thị 

mới Mỹ Trung Giai đoạn 2; Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc khu 

di tích lịch sử văn hóa Trần tại tỉnh Nam Định; Dự án cải tạo, nâng cấp các công 

trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí 

Minh; Nâng cấp hệ thống công trình phòng chống lụt bão đê hữu sông Hồng và tả 

sông Đào thuộc địa bàn Thành phố Nam Định. 

- Tiếp tục giải quyết tồn tại GPMB các dự án: đường Trần Thánh Tông GĐ2 

(đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến đường 52m); Xây dựng kè hồ Hàng Nan và đường dạo 

ven hồ… 

4. Quản lý đô thị, đất đai, môi trường 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước về thực 

hiện Quản lý quy hoạch kiến trúc và xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm trật 

tự xây dựng trên địa bàn. 

- Tiếp tục lập, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn theo quy định. 

- Tăng cường thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, ngăn 

chặn tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, trên địa bàn thành phố Nam 

Định theo kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai tập trung xử lý những tồn tại vướng mắc trong công tác cấp GCN QSDĐ lần 

đầu, thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích tăng thêm đối 

với trường hợp thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập phương 

án xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp; giải quyết vướng mắc 

liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ, giải quyết tranh chấp, đền bù GPMB và vấn đề 

môi trường còn tồn tại. 

- Tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị có liên quan đến công tác bảo vệ môi 

trường. Thẩm định hồ sơ môi trường của các cơ sở đúng quy định. Kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật BVMT của các doanh nghiệp có dấu hiệu gây ô nhiễm môi 
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trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Tiếp 

tục thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản 

xuất. Giám sát công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy xử lý nước thải cụm công 

nghiệp An Xá. 

5. Văn hoá - xã hội 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, 

chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ 

năng thực hành, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn 

cho học sinh.  

- Chủ động phòng ngừa, không để xảy ra dịch bệnh; kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm trên địa bàn; xây dựng kế hoạch khám sức khỏe tuyển sinh quân sự. Tổ 

chức thẩm định và cấp giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở 

sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Duy trì tốt công tác dân số- kế hoạch hoá gia 

đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em. 

- Hướng dẫn các phường, xã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT lần 

thứ IX cấp cơ sở. 

- Thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã hội; 

tích cực tuyên truyền giới thiệu việc làm, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, theo 

dõi và quản lý chặt chẽ tình hình lao động nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị xây 

dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện 

bắt buộc. 

6. Quốc phòng - an ninh - nội chính 

- Duy trì nghiêm chế độ thường trực SSCĐ, PCCN, PCTT&TKCN; phối hợp 

với các lực lượng nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo, dư luận xã hội trên địa bàn, 

tình hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy 

ra, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. 

- Xây dựng kế hoạch Phòng thủ dân sự, ban hành Quyết định thành lập Ban 

Chỉ huy và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố theo 

Nghị định 02/2019/NĐ-CP, hướng dẫn Ban CHQS các phường, xã thực hiện.Triển 

khai các khâu các bước trong tuyển chọn, gọi công dân SSNN; tổ chức Lễ giao, 

nhận quân năm 2021. 

- Tăng cường nắm tình hình về ANTT, hoạt động của số đối tượng tham gia 

hoặc liên quan tổ chức phản động, hội nhóm trái phép. Chỉ đạo giải quyết hiệu quả 

các vấn đề phức tạp về tôn giáo liên quan đến an ninh quốc gia và các điểm mâu 

thuẫn khiếu tố phức tạp ngay tại cơ sở. Nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của các doanh nghiệp. 

- Triển khai thực hiện các phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2018 và kế hoạch đã ban hành. 

- Thực hiện các bước quy trình tuyển dụng công chức phường, xã năm 2020. 
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- Đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 

số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

- Thực hiện các nội dung cuộc Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 

cấp theo tiến độ. 

- Duy trì công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo đúng luật định, chủ động xử lý ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm 

nóng. Tập trung rà soát, giải quyết, không để tồn đọng, kéo dài nhất là đối với 

những vụ việc đã có kết luận. Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tuyên 

truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, xử lý cương 

quyết đối với những trường hợp lợi dụng khiếu kiện vi phạm pháp luật. 

7. Cải cách hành chính 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tổng hợp tồn tại, hạn chế, 

xây dựng báo cáo phương án khắc phục qua công tác kiểm tra hoạt động công vụ, 

cải cách hành chính tại các đơn vị.  

- Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

- Triển khai Quyết định 45/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về thực 

hiện quyết định hành chính điện tử thay cho quyết định giấy. 

- Hoàn thiện việc chấm điểm cải cách hành chính cấp huyện, thành phố năm 

2020. 

- Triển khai thực hiện bản đồ số thành phố Nam Định 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021, UBND thành phố trân trọng báo 

cáo./. 
Nơi nhận : 
- Như trên; 

- TT Thành ủy, HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các phường, xã; 

- Các Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, các VP; 

- Website TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 
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