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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố 

tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 

6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

 

Ngày 08/6/2021, UBND thành phố tổ chức phiên họp giao ban để đánh giá 

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Phạm Duy Hưng - 

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. 

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố, các đồng 

chí Ủy viên UBND thành phố và đồng chí Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế 

khu vực thành phố Nam Định - Mỹ Lộc, Chi cục Thống kê, Trung tâm y tế thành 

phố, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Đội quản lý trật tự đô thị, Ban Quản lý 

dự án đầu tư và xây dựng, Chủ tịch HĐQT các Công ty: Cổ phần Môi trường, 

Công trình đô thị Nam Định. Sau khi nghe Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

báo cáo và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh 

ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất kết luận, chỉ 

đạo giải quyết một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-

19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng nước ta với tốc độ lây lan nhanh hơn, song với 

sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và 

nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục duy trì ổn định và phát 

triển so với cùng kỳ. UBND thành phố đã tập trung quyết liệt thực hiện các nghị 

quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, của Thành ủy và của HĐND thành 

phố. Các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ 

nghỉ Tết Nguyên đán. Triển khai tốt các công tác đảm bảo nhân dân đón Tết 

Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức thành công 

Lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Tân Sửu năm 2021; thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh và của thành phố trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; tổ chức thành công diễn tập phòng, chống dịch Covid, đến nay chưa ghi 

nhận trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng. Hoàn thành chiến dịch 

tiêm vắc xin Covid-19 đợt 1 kết thúc ngày 11/05/2021 cho 1113 người/1000 liều, 

đảm bảo an toàn trong tiêm chủng; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng kế hoạch 

và quy định của pháp luật; Triển khai xây dựng các Quy hoạch đảm bảo tiến độ, 

hoàn thành việc rà soát công tác sử dụng, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; 

thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai, 

trật tự xây dựng đô thị. Tổ chức diễn tập thành công công tác phòng, chống lụt bão 

- tìm kiếm cứu nạn. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã 
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hội, chăm lo Tết cho người có công, các đối tượng chính sách. Ngành giáo dục tiếp 

tục duy trì được thành tích cao, dẫn đầu toàn tỉnh tại các kỳ thi học sinh giỏi năm 

học 2020-2021. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. An 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Đạt kết quả trên, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố biểu dương sự cố gắng, 

nỗ lực của các phòng, ban đơn vị, UBND các phường, xã đặc biệt là ngành y tế, 

công an, quân sự thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid, ngành 

Giáo dục & Đào tạo thành phố tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục 

toàn diện. 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Tình hình 

dịch bệnh diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân 

dân. Công tác GPMB một số dự án chưa đạt tiến độ yêu cầu đề ra (Dự án xây dựng 

tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố, kè hồ Hàng Nan, khu TĐC Liên 

Hà 1 và đường Lưu Hữu Phước, khu đô thị mới phía Nam sông Đào...). Việc nhập 

hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tại một số đơn vị chưa được quan tâm 

đúng mức; một số đơn vị để quá hạn giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh. 

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, 

quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND thành 

phố thống nhất kết luận, chỉ đạo các phòng, ban đơn vị, phường, xã tập trung thực 

hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

I.  Nhiệm vụ chung 

Các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, xã thuộc thành phố: 

1. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ, 

Thường trực Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế làm việc của 

UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

2. Giữ mối liên hệ, thường xuyên phối hợp với các sở, ngành dọc cấp trên để 

tham mưu cho Lãnh đạo UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ công tác. 

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng tham 

mưu báo cáo, đề xuất, trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố theo 

đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 496/UBND-TH ngày 04/5/2021. 

4. Tập trung triển khai các nhiệm vụ phục vụ Tổng kết công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các kỳ họp 

HĐND thành phố khóa XVII. 

5. Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của thành 

phố trong công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu 

công dân, cá nhân từ vùng dịch trở về thành phố, nhất là người từ Thành phố Hồ 

Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh trở về thành phố Nam Định phải khai báo y tế. 

6. Tập trung triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đặc 

biệt là triển khai phương án di dời người dân ra khỏi nhà diện nhà nguy hiểm thuộc 

sở hữu nhà nước và công tác hộ đê. 
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II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Về kinh tế 

- Tập trung hoàn thành công tác xây dựng NTM theo đúng tiến độ đề ra. 

- Phát triển sản xuất nông nghiệp; chủ động phòng chống dịch bệnh cho cây 

trồng, theo dõi, kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

2. Lĩnh vực tài chính - thương mại 

Đề nghị Chi cục thuế khu vực thành phố Nam Định - Mỹ Lộc, phòng Tài 

chính - Kế hoạch thành phố phối hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu cho UBND 

thành phố chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu của cả 

năm 2021. 

* Giao phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

- Tham mưu phương án giải quyết đối với các đơn vị sự nghiệp, UBND các 

phường xã không đảm bảo được nguồn thu, hoàn thành trong tháng 6/2021. 

- Khẩn trương tham mưu Quy trình xử lý tài sản công là các cơ sở nhà, đất 

thuộc thẩm quyền UBND thành phố quản lý, hoàn thành trong tháng 6/2021. 

3. Lĩnh vực Đầu tư - xây dựng 

* Giao Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng 

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố; 

- Đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư các công trình trọng điểm: Xây dựng 

Trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố; Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, 

Dự án xây dựng Trường Tiểu học phường Cửa Nam, thành phố Nam Định tại Khu 

đô thị mới phía Nam sông Đào, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, khu TĐC 

Lương Thế Vinh, khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ, đường gom QL10, Cầu qua 

sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, Dự án xây dựng, cải tạo 

kín hóa tuyến thoát nước kênh Gia, Dự án xây dựng đường trục phía Nam thành 

phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến QL 21B)... 

- Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án mới và giải quyết các tồn tại 

GPMB các dự án: Đường trục trung tâm phía Nam thành phố, Khu TĐC Liên Hà 1 

và đường Lưu Hữu Phước, đặc biệt là các dự án xây dựng kè và đường dạo ven hồ 

Hàng Nan, đường Trần Bích San, khu TĐC Đông Đông Mạc và khu TĐC Tây 

Đông Mạc... 

- Đốn đốc, giám sát các nhà thầu thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất 

lượng các dự án. 

- Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên 

địa bàn thành phố. 

- Tập trung Quyết toán các dự án hoàn thành. 

4. Công tác đô thị 

* Giao phòng Quản lý đô thị thành phố 
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- Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch phân khu (Hoàn thành ít 

nhất một đồ án trong năm 2021).  

- Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng trình tự, quy trình cấp phép xây dựng, 

sửa chữa nhà ở cũ thuộc SHNN, hoàn thành trong tháng 6/2021. 

- Tham mưu cho UBND thành phố xử lý dây cáp điện, viễn thông, cáp truyền 

hình của các đơn vị chủ quản (điện lực, viễn thông, truyền hình...) không đảm bảo 

an toàn và mỹ quan đô thị. 

- Tham mưu cho UBND thành phố lộ trình, phương án chỉnh trang một số 

điểm tạo cảnh quan, điểm nhấn đô thị thành phố. 

- Khẩn trương triển khai sửa chữa nhà nguy hiểm thuộc sở hữu nhà nước, đảm 

bảo hoàn thành, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 

2021. 

- Chủ trì cùng các đơn vị liên quan hoàn chỉnh Quy trình xử lý vi phạm về trật 

tự xây dựng trên địa bàn, thời gian xong trong tháng 6/2021. 

5. Công tác Quản lý đất đai, môi trường 

5.1. Giao phòng Tài nguyên & Môi trường 

- Tham mưu cho UBND thành phố trình kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố 

khóa XVII Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Nam Định. 

- Chủ trì cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi 

trường từ các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là tại các khu cụm 

công nghiệp. 

- Rà soát việc quản lý, sử dụng đất công, công ích trên địa bàn. 

- Chủ trì cùng các đơn vị liên quan hoàn chỉnh Quy trình xử lý vi phạm về đất 

đai trên địa bàn, khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố dự thảo Chỉ thị 

(hoặc Nghị quyết) chuyên đề về quản lý đất đai trên địa bàn, thời gian xong trong 

tháng 6/2021. 

5.2. UBND các phường, xã, phòng Tài nguyên -  Môi trường, Quản lý đô thị 

chủ động kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng, lấn 

chiếm đất đai, đặc biệt tập trung xử lý những vụ việc phát sinh sau khi ban hành 

Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy. Kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý ngay 

từ khi phát sinh vụ việc, không để vụ việc kéo dài gây khó khăn trong việc xử lý vi 

phạm và đùn đẩy vụ việc lên thành phố. Phân loại để xử lý các vi phạm lấn chiếm 

về đất đai không đưa vào phương án GPMB. 

5.3. Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND các phường, xã, 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố: 

- Tập trung rà soát, giải quyết các tồn tại về cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lần đầu cho nhân dân.  

- Tham mưu cho UBND thành phố phương án giải quyết Công tác cấp GCN 

QSD đất đối với diện tích đất tăng thêm (đất điều chỉnh quy hoạch, phù hợp với 

quy hoạch đất ở). 



5 

6. Lĩnh vực Văn hóa xã hội 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo triển khai tốt các công tác tuyển sinh đầu cấp; 

tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu năm học và 

khai giảng năm học mới 2021-2022. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, thể thao phù hợp với diễn biến 

tình hình dịch bệnh Covid-19. 

- Giám sát chặt chẽ, chủ động phòng chống không để xảy ra dịch bệnh trên 

người; thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

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

7. Quốc phòng, an ninh, nội chính 

- Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình 

hình địa bàn, đặc biệt là các ngày Lễ, Tết...  kịp thời giải quyết các tình huống có 

thể xảy ra giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. 

- Giao Ban chỉ huy quân sự thành phố tập trung tham mưu, triển khai thực 

hiện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Nam Định năm 2021. 

- Yêu cầu các đơn vị tập trung hơn nữa trong việc giải quyết đơn thư đề nghị, 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. 

8. Cải cách hành chính 

- Triển khai kiểm tra hoạt động công vụ và công tác cải cách hành chính nhà 

nước tại các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố. 

- Rà soát, sửa đổi, ban hành mới các quy trình ISO. Tiếp tục triển khai dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4. 

Thông báo này là cơ sở để các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện./.
  

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Các đơn vị dự họp; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Website thành phố; 

- Lưu: VT, ĐT, NC, VX, KT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thụ 
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