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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm, 
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Kính gửi:  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 02 THÁNG ĐẦU NĂM   

1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, 

Tỉnh ủy - UBND tỉnh đã ban hành các văn bản1 chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm quy định tại Công điện 

ngày 05/01/2021 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 

08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các 

Bộ, ngành Trung ương. Yêu cầu các cấp, các ngành đề cao cảnh giác, tuyệt đối 

không chủ quan lơ là; quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống 

giặc”; lấy phòng dịch làm ưu tiên. Bám sát tình hình, sẵn sàng các kịch bản, 

phương án đảm bảo đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tiếp tục triển 

khai nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thực hiện kịp 

thời các chính sách của Nhà nước hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch; thông báo phân công chi tiết phụ 

trách địa bàn và nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. Thực hiện kịp thời 

công tác truy vết, theo dõi, cách ly, xét nghiệm đối với các trường hợp theo quy 

định2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện 

pháp về phòng, chống dịch theo chỉ đạo, khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiếp tục tạm 

dừng tổ chức các lễ hội đông người; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, xông hơi, massage, các cơ sở cung cấp trò 

chơi điện tử, truy cập internet và hạn chế tối đa hoạt động các quán trà chanh, trà 

đá, quán ăn vỉa hè,... Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa nghi nhận trường hợp nào 

dương tính với Covid-19 trong cộng đồng. 

                   
1 Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 56-CV/TU ngày 06/01/2021; UBND tỉnh đã ban hành các Văn bản số 14/UBND-

VP7 ngày 07/01/2021; số 53/UBND-VP7 ngày 29/01/2021; số 48/UBND-VP5 ngày 03/02/2021; số 66/UBND-VP7 

ngày 09/02/2021 và các Thông báo số 21/TB-UBND ngày 03/02/2021; số 26/TB-UBND ngày 19/02/2021. 
2 Theo thông báo, hướng dẫn của Bộ Y tế bao gồm các trường hợp nhập cảnh về địa phương, từng tiếp 

xúc với người nhiễm bệnh, đi về từ vùng có dịch,…  
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2. Sản xuất Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường 

- Sản xuất vụ Đông: Hoàn thành thu hoạch cây vụ Đông với tổng diện tích 

9.521 ha, giảm 3,1% (-302 ha) so với vụ Đông năm trước; trong đó diện tích trồng 

trên đất 2 lúa là 1.052 ha. Nhìn chung năng suất các cây trồng vụ Đông năm nay 

tương đương và cao hơn so với cùng kỳ năm trước. 

- Sản xuất vụ Xuân: Tập trung lao động, phương tiện làm đất, điều tiết nước 

xuống đồng cấy, sạ và trồng màu vụ Xuân. Các địa phương đã hoàn thành 100% 

kế hoạch gieo cấy lúa với tổng diện tích 72.100 ha3, gieo trồng 11.540 ha cây màu, 

bằng 95% kế hoạch.  

Xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2021; Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

giai đoạn 2021-2025; Chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển 

khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân theo quy 

định tại Văn bản số 10097/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính 

phủ. 

- Chăn nuôi: Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; 

kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu thực 

phẩm an toàn cho tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Triển khai Kế hoạch 

phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025.  

- Lâm nghiệp: Xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng và tổ chức “Tết 

trồng cây” Xuân Tân Sửu thiết thực, hiệu quả theo đúng tinh thần Chỉ thị số 

45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ với chỉ tiêu trồng cây xanh 

gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020, góp phần vào mục tiêu trồng mới 1 

tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. 

- Thuỷ sản: Sản lượng thủy sản 02 tháng đầu năm ước đạt 24.568 tấn, tăng 

6,4% so cùng kỳ4. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn và 

giảm thiểu khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 

(IUU). Tổng số tàu cá của tỉnh đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 452/529 

tàu, đạt 85,5% tổng số tàu thuộc diện phải lắp đặt giám sát hành trình5. 

- Nước sạch nông thôn: Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sử dụng 

nước sạch tại các xã, thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Kiểm tra, 

đôn đốc, xem xét tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án đầu tư cấp nước sạch nông thôn theo quy định. 

- Công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai: Theo dõi sát diễn biến thời 

tiết, chỉ đạo điều hành lấy nước phục vụ sản xuất. Triển khai thực hiện các dự án 

đê, kè phòng chống lụt bão, thủy lợi nội đồng. Thường xuyên kiểm tra để kịp thời 

phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy 

lợi. 

                   
3 Trong đó có 44.560 ha gieo sạ, bằng 62% tổng diện tích gieo cấy lúa. 
4  Trong đó khai thác 7.926 tấn, tăng 2,9%; nuôi trồng 16.642 tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ. 
5 Còn 77 tàu cá chưa lắp đặt do tạm ngưng hoạt động, chưa hoạt động và 04 tàu bị ngân hàng thu. 
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- Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM): Đôn đốc các huyện, thành phố 

báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020; dự kiến kế 

hoạch giai đoạn 2021-2025. Dự thảo Kế hoạch về xây dựng NTM nâng cao, NTM 

kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của toàn tỉnh; Xây dựng Đề án kiện toàn Văn 

phòng điều phối NTM đến năm 2025. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Nam Định giai đoạn 

2021-2025. 

- Tài nguyên và môi trường: Tập trung thực hiện công tác thống kê đất đai 

năm 2020; Hoàn thành việc lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 

2021. Tiếp tục triển khai các bước lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 

cấp tỉnh; Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố lập Quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030. Triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai. Ban hành và triển khai Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách 

tăng cường quản lý chất thải rắn; Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai. Phê 

duyệt kết quả tự đánh giá các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi 

trường tỉnh Nam Định năm 2020. Xây dựng các kế hoạch, đề án, nhiệm vụ trong 

lĩnh vực tài nguyên môi trường6. Tiếp tục xử lý các tồn tại về đất đai, trong đó có 

43 dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai so với mặt 

bằng được phê duyệt7. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, tài 

nguyên nước, bảo vệ môi trường theo đúng quy định. 

3. Công thương  

- Sản xuất công nghiệp: Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn 

định. Tính chung 02 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 

7,23% so với cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm chủ yếu có mức tăng trưởng khá. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 

26/02/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận8; Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông; Chuẩn bị hồ sơ trình Thủ tướng 

Chính phủ mở rộng KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản và Khu công nghiệp Hồng 

Tiến, huyện Ý Yên. Đôn đốc tiến độ xây dựng hạ tầng CCN Thịnh Lâm, huyện 

Giao Thủy; CCN Yên Dương, huyện Ý Yên; mở rộng CCN Xuân Tiến, huyện 

Xuân Trường. Tập trung hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công xây dựng hạ 

tầng CCN Thanh Côi, huyện Vụ Bản; CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên; CCN làng 

nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu; mở rộng CCN Đồng Côi, huyện Nam Trực,... 

                   
6 Xây dựng Kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 1006/UBND-VP3 

ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh. Lập đề cương, dự toán 03 nhiệm vụ, đề án: “Xác định chiều rộng, ranh 

giới và lập thủ tục cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển”, “Lập hành lang an toàn cho các công trình 

khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh” và “Khoanh định vùng hạn chế khai thác, khu vực đăng ký khai 

thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh” Theo Thông báo số 180/TB-UBND ngày 04/11/2020 của UBND 

tỉnh. 
7 Đến nay đã hoàn thành xử lý 06/43 dự án; đang xem xét, xử lý 10/43 dự án; đang trong quá trình làm 

thủ tục chuyển đổi mục tiêu đầu tư hoặc đề xuất xử lý 11/43 dự án; chờ ý kiến xử lý của cơ quan có 

thẩm quyền 04/43 dự án; đang tiếp tục đôn đốc xử lý 11/43 dự án; xin tự nguyện trả lại đất 01/43 dự án 
8 Quy mô sử dụng đất của dự án là 158,48 ha trên địa bàn 02 huyện Mỹ lộc và huyện Vụ Bản với tổng 

vốn đầu tư là 1.621,236 tỷ đồng. 
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- Thương mại: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng 

xã hội 02 tháng đầu năm ước đạt 8.953 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Đảm 

bảo cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu; hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra 

thông suốt, thị trường ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân tăng cao trong 

dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh trái phép, chống buôn lậu hàng 

giả và gian lận thương mại. 

- Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tháng 02 tăng 2,59% so với tháng 

trước và tăng 2,23% so với tháng 12 năm 2020; bình quân 02 tháng giảm 2,4% so 

với cùng kỳ9.  

- Xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị hàng xuất khẩu 02 tháng đầu năm ước đạt 

345,8 triệu USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 173 

triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ. 

4. Công tác Quy hoạch và tiến độ một số dự án, công trình trọng điểm 

- Thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuẩn bị các thủ tục xây dựng đề án 

thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ theo Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển 

Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1453/QĐ-

TTg ngày 24/9/2020. Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn các huyện 

đến năm 2030: thị trấn Yên Định và thị trấn Cồn huyện Hải Hậu; thị trấn Xuân 

Trường, huyện Xuân Trường; thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản; thị trấn Lâm, huyện Ý 

Yên,… Triển khai xây dựng Quy hoạch vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy và 

vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. 

- Khánh thành dự án Khách sạn thông minh và Trung tâm thương mại; hoàn 

thành Giai đoạn II, chuẩn bị GPMB để triển khai Giai đoạn III dự án Khu đô thị 

Dệt may tại thành phố Nam Định. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án 

Đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu 

Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn I); Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh 

Nam Định; Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B; 488C; Xây dựng đường trục trung tâm 

phía Nam thành phố Nam Định; Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - 

văn hóa thời Trần; Nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống lụt, bão đê hữu 

sông Hồng và đê tả sông Đào, thành phố Nam Định;… 

- Tập trung hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công dự án Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định; tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư các dự án Xây dựng đường 

trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - 

Ninh Bình (Giai đoạn II); Cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến 

đê sông tỉnh Nam Định; Xây dựng mới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; 

Xây dựng trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Nam Định; Nhà máy điện 

rác Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc. Phối hợp với Bộ Giao 

thông Vận tải triển khai thực hiện dự án Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ; 

xây dựng cầu Bến Mới; hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cầu Đống Cao. 

                   
9 Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ (CPI) tháng 02 cả nước tăng 1,52% so với tháng trước và 

tăng 1,58% so với tháng 12/2020; bình quân 02 tháng giảm 0,14% so với cùng kỳ. 
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5. Xây dựng, Đầu tư, Giao thông, Truyền thông và Điện lực 

- Xây dựng: Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 

2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021. Hướng dẫn, đôn đốc các địa 

phương, đơn vị lập quy hoạch chi tiết và xây dựng các nhiệm vụ cụ thể để quản 

lý, thu hút đầu tư theo nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định 

đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 

17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng 

phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040,.... Triển khai các Nghị định mới của 

Chính phủ trong lĩnh vực xây dựng10.  

- Đầu tư phát triển: Trong 02 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án với tổng số vốn đăng ký là 

1.777,8 tỷ đồng và 12,3 triệu USD11. Trong đó: Cấp mới cho 08 dự án đầu tư trong 

nước với tổng số vốn đăng ký là 1.777,8 tỷ đồng; Điều chỉnh tăng vốn 03 dự án 

dự án FDI với tổng số vốn tăng là 12,3 triệu USD. Tổ chức Hội nghị Lãnh đạo 

tỉnh gặp mặt, đối thoại, chúc Tết các doanh nghiệp nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 

2021. 

Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại 

của năm 2020 theo thời hạn đến hết ngày 31/01/2021. Triển khai thực hiện kế hoạch 

đầu tư công năm 202112; Luật Đầu tư năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021). 

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu; Đẩy mạnh công tác đấu thầu 

qua mạng đảm bảo đạt tỷ lệ theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-

BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Giao thông vận tải: Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận 

chuyển hàng hóa tăng cao trong dịp Tết, đảm bảo an toàn trong điều kiện diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Ước tính 02 tháng đầu năm luân chuyển 

hành khách đạt 360,8 triệu lượt người.km, giảm 4,6%; luân chuyển hàng hóa đạt 

1.399,5 triệu tấn.km, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Ban hành và triển khai Kế hoạch 

năm an toàn giao thông 202113.  

Về trật tự an toàn giao thông: Trong 02 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã 

xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 01 vụ), làm 06 người chết (giảm 

02 người), 08 người bị thương (giảm 06 người) so với cùng kỳ14.  

                   
10 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 

lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 

về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng. 
11 Trong đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận với tổng vốn đầu tư là 1.621,236 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2020 đã 

cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án đầu tư trong nước và 07 

dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 282,5 tỷ đồng và 23,35 triệu USD. 
12 Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 đã giao chi tiết đến hết tháng 02/2021 là 4.156,997 tỷ đồng; 

trong đó theo Báo cáo số 2004/BTC-ĐT ngày 01/3/2021 của Bộ Tài chính, ước kết quả giải ngân của 

tỉnh Nam Định 02 tháng đầu năm đạt 25,05% kế hoạch, cao nhất trong cả ước. 
13 Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh. 
14 Số liệu do Ủy ban an toàn giao thông tỉnh cung cấp (tính đến 14/02/2021). 
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- Thông tin, truyền thông: Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ 

đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của nhân dân. Triển 

khai thực hiện các nội dung về cấp độ an toàn hệ thống thông tin; Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin 

mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2025. Xây dựng 

Kế hoạch phối hợp công tác quản lý tần số vô tuyến điện năm 2021.  

- Điện lực: Sản lượng điện thương phẩm 02 tháng đầu năm ước đạt 393 

Tr.kwh, tăng 5,39% so với cùng kỳ; đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho sản 

xuất và sinh hoạt của nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán và phục vụ gieo cấy 

vụ Xuân.  

6. Tài chính, Ngân hàng, Đăng ký kinh doanh 

- Tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm đạt 

831,95 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm và giảm 7% so với cùng kỳ15. Chi ngân 

sách đạt 3.134,3 tỷ đồng, bằng 24% dự toán năm. Đảm bảo đầy đủ các khoản chi 

lương, thưởng và thực hiện các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, các đối 

tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ động nguồn lực để phục vụ công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Ban hành và triển khai 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

- Ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa 

bàn ước đạt 79.765 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng ước đạt 

69.804 tỷ đồng, tăng 0,2% so với đầu năm16; Nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,87%. Thực 

hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu 

quả; tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng. Kiểm 

tra, đảm bảo các dịch vụ thanh toán, các điểm giao dịch tự động (ATM) hoạt động 

ổn định, thông suốt nhất là trong dịp Tết. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo hướng 

dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Đăng ký doanh nghiệp: Trong 02 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp cho 115 doanh nghiệp và 07 chi nhánh, văn phòng đại diện 

với tổng số vốn đăng ký 730,1 tỷ đồng17; nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt 

động trên địa bàn tỉnh lên 9.626 doanh nghiệp và 781 chi nhánh, văn phòng đại 

diện với tổng số vốn đăng ký 72.438,2 tỷ đồng. Có 235 doanh nghiệp nhỏ tạm 

ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh18; Có 135 doanh nghiệp 

khôi phục hoạt động trở lại19.  

                   
15Trong đó: Thu nội địa 769,9 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm, giảm 8% so với cùng kỳ (Bao gồm: thu 

tiền sử dụng đất 259,7 tỷ đồng, bằng 12% dự toán, giảm 26% so với cùng kỳ; thu nội địa trừ tiền sử 

dụng đất 510,2 tỷ đồng, bằng 17% dự toán năm, tăng 4% so với cùng kỳ); Thu thuế xuất nhập khẩu 60,3 

tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm, tăng 20% so với cùng kỳ; Thu huy động, đóng góp khác 1,75 tỷ đồng. 
16 Trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 70,4%; dư nợ trung hạn và dài hạn chiếm tỷ trọng 29,6%. 
 17 Cùng kỳ năm 2020 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 113 doanh nghiệp và 14 chi 

nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 755,3 tỷ đồng.  
18 Trong đó đã thu hồi đăng ký kinh doanh 11 doanh nghiệp và 05 chi nhánh, văn phòng đại diện. Cùng 

kỳ năm 2020 có 161 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh. 
19 Cùng kỳ năm 2020 có 82 doanh nghiệp khôi phục hoạt động trở lại. 
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7. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

- Giáo dục đào tạo: Tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai các nhiệm vụ học 

kỳ II năm học 2020-2021. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-

2021, đoàn Nam Định tiếp tục đứng trong tốp đầu toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt 

giải với 77 giải/92 học sinh tham gia, đạt 83,7%20. Triển khai tập huấn cho giáo 

viên lớp 1, cán bộ quản lý cấp THCS và THPT; lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và 

lớp 6 để giảng dạy trên địa bàn tỉnh theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới21. 

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục.  

- Y tế: Tập trung cao cho công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho 

nhân dân, nhất là phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các bệnh viện, cơ sở y tế đảm 

bảo đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực, bố trí các kíp trực 24/24 giờ và 

các đội cấp cứu, chống dịch lưu động sẵn sàng phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh 

cho nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 

28/12/2020 của UBND tỉnh về bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán.  

- Lao động - Xã hội: Các cấp, các ngành đã tổ chức tốt các hoạt động thăm, 

tặng quà, chúc thọ và trợ cấp cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán với 

tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng. Giải quyết cho 392 đối tượng là người có công và 

thân nhân người có công được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Tổng 

hợp, báo cáo tình hình tiền lương, nợ lương và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, 

thưởng Tết âm lịch của doanh nghiệp; Tình hình lao động đôi dư khi sắp xếp 

doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020. Rà 

soát, hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động, 

phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động và đình công22. Phê duyệt kết quả rà 

soát, điều tra định kỳ, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; trong đó tỷ lệ 

hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020) trên toàn tỉnh 

là 0,86%23. Ban hành, triển khai thực hiện và tiếp tục xây dựng các kế hoạch thuộc 

lĩnh vực Lao động - Xã hội24.  

- Văn hoá, thể thao, du lịch: Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, 

thể thao chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

                   
20 Bao gồm 04 giải Nhất, 19 giải Nhì, 25 giải Ba và 29 giải Khuyến khích (Kết quả năm 2020 là 78/92 học sinh 

đạt giải, đạt 83,9%; Bao gồm 04 giải Nhất, 22 giải Nhì, 27 giải Ba và 25 giải Khuyến khích). 
21 Theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
22 Ngày 12/01/2021, tại Công ty TNHH may Youngor Smart Shirts (trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng) có 

khoảng 2.800 công nhân lãn công, kiến nghị về việc chế độ lương, thưởng Tết năm 2021 và một số 

chính sách khác. Cơ quan chức năng và các bên liên quan đã giải quyết ổn định, các công nhân đã đi 

làm trở lại. 
23 Chi tiết theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh. 
24 Trong đó: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 25/02/2021 về thực hiện Chương 

trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 

dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 về Đề án nhân 

rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025. Xây dựng 

Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021; Chương trình hành động 

vì trẻ em tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, 

chống mại dâm năm 2021; Kế hoạch tổ chức, điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 

2021. 
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Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên 

đán, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-1925. Đẩy mạnh quảng 

bá các đặc sản, văn hóa truyền thống của địa phương26. Triển khai công tác chuẩn 

bị cơ sở vật chất phục vụ Seagame 31 và Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh 

Nam Định lần thứ IX. 

- Khoa học công nghệ: Quản lý 38 nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển 

tiếp từ năm 2020, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt I năm 2021. 

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

đợt II năm 2021. Tổng kết hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2020. 

Ban hành và triển khai Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Nam 

Định năm 2021.  

- Phát thanh truyền hình, Báo Nam Định: Tập trung tuyên truyền các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân; đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền triển khai nhiệm vụ năm 2021 của các 

cấp, các ngành; hướng dẫn sản xuất vụ Xuân, phòng chống dịch bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; thị trường, giá cả 

các loại hàng hóa phục vụ Tết,... Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường 

mới”.  

- Bảo hiểm xã hội: Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp 02 tháng đầu năm ước 323 tỷ đồng; tổng số nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm 

thất nghiệp là 292,3 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,5% dân số. 

8. Công tác Nội vụ 

- Các cấp, các ngành hoàn thành tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 

2020; xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2021.   

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ 

Tết Nguyên đán. Cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, 

kỷ cương theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ 

thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, tập trung giải 

quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên; không có trường hợp nào vi 

phạm quy định của Trung ương và của tỉnh. 

                   
25 Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, qua hệ thống truyền thanh cơ sở của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và 

Triển lãm tỉnh về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 91 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam và công tác phòng chống Covid-19 gắn với tuyên truyền các quy định về đón tết an toàn, lành 

mạnh; Tổ chức Triển lãm Báo xuân Tân Sửu tại Thư viện tỉnh phục vụ nhân dân trong điều kiện đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và không tổ chức khai mạc theo Kế hoạch; dừng tổ chức Chợ Viềng xuân, lễ 

hội Khai ấn đền Trần. 
26 Tỉnh Nam Đinh có 02 đặc sản (bún đũa, phở bò) và 01 quà tặng (kẹo sìu châu) được đưa vào tốp 100 

món ăn đặc sản, và tốp 100 đặc sản quà tặng theo xếp hạng của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) 

và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop). 
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- Chuẩn bị các điều kiện và triển khai các bước để tổ chức cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 

số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 

tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức theo quy định tại 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.  

- Hoàn thành sáp nhập Ban Quản lý dự án giao thông Nam Định, Ban Quản 

lý dự án đường trục phát triển tỉnh Nam Định thuộc Sở Giao thông Vận tải vào Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định 

và đổi tên thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định.  

- Chuẩn bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động phong 

trào thi đua năm 2021. Xét duyệt, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ và đạt thành tích trong các lĩnh vực công tác.  

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo 

quy định. Tổ chức thăm, chúc tết các tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết 

Nguyên đán.  

9. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thu hút đầu tư và 

hỗ trợ doanh nghiệp 

- Thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông 

văn bản quốc gia. Đẩy mạnh họp trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính trên 

cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ở mức độ 3, 4 cho người dân, 

doanh nghiệp.  

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Nam 

Định năm 2021; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định và Danh mục, thang điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của 

Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh.  

- Khai thác, vận hành hiệu quả dự án Phát triển hạ tầng khung Chính phủ 

điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-202027; Tiếp tục các nhiệm vụ chuẩn bị lập 

                   
27 Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán theo Quyết định số 2911/QĐ-

UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh. 
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Đề án xây dựng đô thị thông minh28; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

- Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư và 

hỗ trợ doanh nghiệp đã đảm bảo tốt các điều kiện, duy trì và nâng cao hiệu quả 

hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các 

thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước. 

10. Quốc phòng, An ninh, Nội chính 

- Quốc phòng: Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy 

định. Triển khai Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về 

thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2021. Tổ chức Lễ giao 

- nhận quân đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhanh gọn, an toàn29. Quyết định giao 

chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ 

thuật nền kinh tế quốc dân. Tiếp tục phối hợp cơ quan y tế và các đơn vị liên quan 

thực hiện tốt việc cách ly y tế tập trung, các biện pháp phòng và tránh lây nhiễm 

Covid-19 trong khu cách ly. Thành lập Ban Chỉ huy dân sự tỉnh Nam Định; Ban 

hành và triển khai Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021.  

- Biên phòng: Triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/12/2020 của 

UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2021. Thực hiện kế hoạch 

cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả trên khu vực biên giới biển. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các 

phương tiện nghề cá, khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động xuất nhập 

cảnh; đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh trái phép.  

- An ninh: Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn 

xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Đảm 

bảo an ninh trật tự tuyệt đối tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 1 bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026. Triển 

khai Dự án cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử mới. Thực hiện nghiêm 

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng pháo30. Ban hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm 

năm 2021; Kế hoạch Tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An 

ninh mạng và văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai hướng dẫn xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. 

                   
28Theo Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. 
29 Tổ chức làm 02 đợt (Đợt 1 ngày 03/3/2021, đợt 2 ngày 09/3/2021). Trong đó Đợt 1 đã hoàn thành Lễ 

giao - nhận quân tại 07 huyện, thành phố với tổng số 2.334 chỉ tiêu, đạt 100% kế hoạch. 
30 Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh. Trong 02 tháng đầu năm đã bắt, xử lý 

166 vụ, 206 đối tượng về pháo, thu 379,484 kg pháo các loại, 4,88 kg thuốc pháo. 
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- Thanh tra: Triển khai 78 cuộc thanh tra hành chính, thanh, kiểm tra chuyên 

ngành. Công tác tiếp dân được duy trì theo quy định, đã tiếp 190 lượt công dân, 

tiếp nhận và xử lý 123 đơn thư; các nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, giải 

quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Hoàn thành các 

báo cáo theo quy định tại Văn bản số 2068/TTCP-C.I ngày 30/11/2020 của Thanh 

tra Chính phủ về việc khảo sát, nắm tình hình thực hiện công tác thanh tra năm 

2021. Ban hành và triển khai Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 202131. Đôn 

đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết 

các vụ việc phức tạp, còn tồn đọng32. Tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài 

sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Tư pháp, thi hành án dân sự: Ban hành và triển khai các Kế hoạch trong 

lĩnh vực tư pháp33. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp 

pháp lý và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo Kế hoạch số 

01/KH-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh. Các cơ quan thi hành án dân sự 

đã thụ lý mới 1.163 việc, tương ứng với số tiền là 74,3 tỷ đồng; Đã giải quyết 

xong 868 việc, tương ứng với số tiền là 25,2 tỷ đồng. 

Đánh giá chung:  

Thực hiện nhiệm vụ 2 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, 

vào đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, song với sự quyết tâm của cả hệ thống 

chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển 

so với cùng kỳ. 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân 

dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm 

bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết. 

- Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của tỉnh về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời 

đồng bộ các giải pháp, phù hợp với tình hình tại địa phương; thực hiện "mục tiêu 

kép" vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc", 

vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, 

đến nay chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng.  

                   
31 Kế hoạch số 7/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh. 
32 Chi tiết theo Văn bản số 445/UBND-VP8 và Văn bản số 446/UBND-VP8 ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh. 
33 Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2021 về Công tác tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2021 về 

thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 

12/01/2021 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021; Kế hoạch 

số 04/KH-UBND ngày 12/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 12/KHUBND ngày 28/01/2021 về công tác pháp chế năm 2021; Kế hoạch số 21/KH-UBND 

ngày 05/02/2021 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
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- Các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ 

nghỉ Tết Nguyên đán. Chuẩn bị các điều kiện và triển khai các bước để tổ chức 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; cơ bản hoàn thành dự thảo 04 Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

Nam Định… 

- Hoàn thành gieo cấy lúa vụ Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; Tổ chức 

phát động Tết trồng cây; Kiểm soát tốt, không để xảy ra tình trạng lây lan, bùng 

phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cây trồng. Công tác xây dựng nông thôn mới 

tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. 

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm….  

- Một số chỉ tiêu kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như: Chỉ 

số sản xuất công nghiệp tăng 7,2%, giá trị hàng xuất khẩu tăng 15,4%…  

- Tập trung đôn đốc đẩy nhanh công tác GPMB, tiến độ thi công, tiến độ thực 

hiện thủ tục các công trình trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp 

Mỹ Thuận. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường trục phát triển nối vùng kinh 

tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn I); Xây 

dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Các dự án Tỉnh lộ 485B, 

487B, 488B; 488C; Xây dựng đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam 

Định… 

- Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo 

Tết cho người có công, các đối tượng chính sách. Ngành giáo dục tiếp tục duy trì 

được thành tích cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021.  

- Công tác tuyển quân hoàn thành chỉ tiêu đảm bảo an toàn, công khai, công 

bằng, đúng luật; Kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử 

dụng pháo nổ trên địa bàn; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ; 

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

Một số khó khăn và tồn tại, hạn chế: 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động 

ngày càng lớn, trực tiếp, sâu rộng đến kinh tế - xã hội.  

- Việc lập, thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của một số huyện 

chưa đúng thời hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân 

Trường, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh); tiến độ lập Quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các huyện, thành phố còn chậm. 

- Thu ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế, trong khi nhu cầu chi ngoài 

dự toán phát sinh lớn, điều hành ngân sách gặp rất nhiều khó khăn.  



 13 

- Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án còn chậm, chưa đạt yêu cầu 

như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại xã Mỹ 

Thành, huyện Mỹ Lộc; các dự án nhà máy nước sạch nông thôn,…  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2021 

1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện ngày 05/01/2021 của Thường trực Ban 

Bí thư; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông 

báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 

56-CV/TU ngày 06/01/2021 của Tỉnh ủy; các Chỉ thị và văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp Covid-19. Theo dõi sát, kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai 

nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với diễn biến dịch bệnh 

trên thực tế tại địa phương. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục 

tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

2. Sản xuất Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường 

- Sản xuất nông nghiệp: Hướng dẫn các địa phương chăm sóc bảo vệ lúa, cây 

màu vụ Xuân đúng kỹ thuật, phù hợp với diễn biến tình hình thời tiết. Thường 

xuyên kiểm tra đồng ruộng, làm tốt công tác dự báo, phát hiện sớm và phòng trừ 

kịp thời các đối tượng sâu bệnh. Triển khai chương trình Bảo hiểm nông nghiệp 

năm 2021. 

- Chăn nuôi: Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi; thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lây lan trên diện rộng. 

Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất an toàn 

sinh học gắn với xử lý tốt chất thải, hạn chế ô nhiễm môi trường. Triển khai tiêm 

vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân theo kế hoạch. 

- Thuỷ sản: Theo dõi, hướng dẫn cải tạo ao đầm tại các vùng nuôi; thực hiện 

đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Kiểm tra an toàn kỹ thuật, đảm bảo các 

phương tiện phải được cấp giấy phép khai thác thủy sản trước khi ra biển. Tiếp 

tục lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá theo quy định. 

- Nước sạch nông thôn: Tiếp tục rà soát, xem xét tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp thực hiện các dự án đầu tư cấp nước sạch nông thôn. Tiếp tục tuyên truyền, 

vận động người dân sử dụng nước sạch tại các xã, thị trấn đã có hệ thống cấp nước 

sạch tập trung. 

- Công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai: Theo dõi diễn biến thời 

tiết, chủ động điều hành tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất; kiểm tra phát hiện và 

xử lý kịp thời các sự cố, hư hỏng về đê điều và các công trình thủy lợi; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều.  
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- Công tác xây dựng nông thôn mới: Sửa đổi, bổ sung một số điều và kéo dài 

thời gian thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2020 của UBND 

tỉnh về bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-

2020. Rà soát, tổ chức thẩm tra, trình UBND tỉnh Quyết định công nhận các xã, 

thị trấn đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xây dựng dự thảo Kế 

hoạch về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và Kế 

hoạch về thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. 

- Tài nguyên và môi trường: Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện năm 2021; Đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, hoàn thành chậm nhất ngày 30/4/2021. Tiếp tục 

triển khai các bước lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh. Tổng kết 

thi hành Luật Đất đai; hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2020. Đôn đốc 

các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nông nghiệp sau dồn điển đổi thửa. Tiếp tục xử lý các tồn tại về đất đai, trong đó 

có 37 dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai so với mặt 

bằng được phê duyệt; 30 dự án thuê đất nhưng không triển khai thực hiện dự án 

hoặc ngừng hoạt động, còn nợ tiền thuê đất. Ban hành và triển khai thực hiện Kế 

hoạch phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng 

đề cương và dự toán các nhiệm vụ tài nguyên, môi trường34. 

3. Công thương 

- Sản xuất công nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi và triển khai kịp thời các 

chính sách, quy định của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các 

doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và xúc tiến thương mại 

nội địa trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tiếp tục hỗ 

trợ các doanh nghiệp đón các chuyên gia nước ngoài về làm việc trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.   

Triển khai các bước đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận 

theo Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp 

tục hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ mở rộng KCN Bảo Minh, huyện 

Vụ Bản và Khu công nghiệp Hồng Tiến, huyện Ý Yên. Đẩy nhanh tiến độ triển 

khai dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông; CCN Thịnh Lâm, 

huyện Giao Thủy; CCN Yên Dương, huyện Ý Yên; mở rộng CCN Xuân Tiến, 

huyện Xuân Trường để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh 

doanh. Hoàn thiện thủ tục đầu tư CCN Thanh Côi, huyện Vụ Bản; CCN Yên 

Bằng, huyện Ý Yên; CCN làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu; CCN Mỹ Tân, 

huyện Mỹ Lộc; mở rộng CCN Đồng Côi, huyện Nam Trực,... Tiếp tục hỗ trợ, phối 

hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để sớm khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT 

Nam Định I tại huyện Hải Hậu. 

                   
34 03 nhiệm vụ, đề án: “Xác định chiều rộng, ranh giới và lập thủ tục cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ 

biển”, “Lập hành lang an toàn cho các công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh”, “Khoanh định 

vùng hạn chế khai thác, khu vực đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh”. 
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- Thương mại: Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin 

thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá; đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện 

lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm. Kiểm soát, ổn định thị trường, xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 

thương mại vi phạm các quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2021 với chủ đề “Kinh doanh 

trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”; Chương trình 

hưởng ứng “Giờ trái đất” năm 2021. 

4. Công tác Quy hoạch và tiến độ một số dự án, công trình trọng điểm 

- Tiếp tục triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuẩn bị các thủ tục xây dựng đề án thành lập Khu 

kinh tế Ninh Cơ theo Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 

24/9/2020. Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn các huyện đến năm 

2030: thị trấn Yên Định và thị trấn Cồn huyện Hải Hậu; thị trấn Gôi, huyện Vụ 

Bản; thị trấn Lâm, huyện Ý Yên,... Triển khai xây dựng Quy hoạch vùng liên 

huyện Hải Hậu - Giao Thủy và vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2070. 

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Đường trục phát triển nối 

vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai 

đoạn I); Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Tỉnh lộ 

485B, 487B, 488B; 488C; Xây dựng đường trục trung tâm phía Nam thành phố 

Nam Định; Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; 

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

sông Đào, thành phố Nam Định;… Các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu 

dân cư tập trung của các huyện, thành phố. 

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công dự án Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định; triển khai thủ tục đầu tư các dự án Xây dựng đường trục 

phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 

Bình (Giai đoạn II), Cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông 

tỉnh Nam Định, Xây dựng mới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Xây dựng 

trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Nam Định, Nhà máy điện rác 

Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, các dự án nhà máy nước 

sạch nông thôn. Tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện 

dự án Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ; đẩy nhanh tiến độ GPMB để xây 

dựng cầu Bến Mới; hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cầu Đống Cao. 

- Hoàn thiện các thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2019, 2020 sang năm 2021 theo quy định. Đẩy mạnh công 

tác đấu thầu qua mạng đảm bảo đạt tỷ lệ theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư 

số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

5. Xây dựng, Giao thông, Truyền thông, Điện lực 
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- Xây dựng: Rà soát, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp của tổ chức, cá 

nhân liên quan đến lĩnh vực nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; xử lý các cơ sở nhà 

đất trên địa bàn thành phố Nam Định thuộc sở hữu nhà nước đề nghị trả lại. Đôn 

đốc, hướng dẫn các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện việc hợp chuẩn, 

hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng theo quy định. Rà soát, hướng dẫn các địa 

phương, đơn vị lập quy hoạch chi tiết theo các quy hoạch xây dựng chung đã được 

phê duyệt (điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm 

nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị 

Rạng Đông đến năm 2040,…) tạo điều kiện xúc tiến và thu hút đầu tư. Tiếp tục 

kiểm soát chặt chẽ công tác thẩm định, nghiệm thu, quyết toán,… nâng cao chất 

lượng các công trình và hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư.  

- Giao thông vận tải: Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận 

chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Triển khai các bước lập Đề án nghiên 

cứu, quy hoạch để đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 21 mới song song với 

Quốc lộ 21 cũ đoạn Nam Định - Lạc Quần kết nối với các huyện Hải Hậu, Giao 

Thủy. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn 

tỉnh.  

- Thông tin, truyền thông: Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho công tác 

chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nhu cầu 

của nhân dân. Chính thức đưa hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh vào hoạt động 

phục vụ chế độ báo cáo điện tử của tỉnh. 

- Điện lực: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho sản xuất và sinh hoạt 

của nhân dân. Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện 

trên địa bàn tỉnh. 

6. Tài chính, Ngân hàng 

- Tài chính: Kiểm soát chặt chẽ các khoản thu; tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê 

khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Quản lý chi ngân sách nhà nước theo 

hướng chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ. Đảm bảo đầy đủ các khoản chi 

lương, chi cho các đối tượng chính sách, chi cho an sinh xã hội và công tác phòng, 

chống dịch bệnh. Tập trung hoàn thành việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất trên địa 

bàn tỉnh. 

- Ngân hàng: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp về tiền tệ, 

tín dụng đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả; thực hiện nghiêm các 

quy định và chỉ đạo của ngân hàng nhà nước về các giải pháp cơ cấu lại nợ, cho 

vay mới, giảm lãi suất... nhằm hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển 

khai Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các 
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dịch vụ công trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

7. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

- Giáo dục đào tạo: Triển khai các nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021, 

thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. 

Tổ chức tốt kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 cấp tỉnh; thi Olympic môn 

học dành cho học sinh lớp 8, lớp 11. Chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội khỏe Phù 

Đổng cấp tỉnh lần thứ X35. 

- Y tế: Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân 

dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra 

dịch bệnh lớn trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tổ chức kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch 

tại các đơn vị, địa phương, các cơ sở sản xuất, cơ sở cách ly; Đảm bảo trang thiết 

bị y tế, sinh phẩm phục vụ cách ly, xét nghiệm, điều trị. 

 - Lao động - Xã hội: Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng 

là người có công và thân nhân người có công theo quy định. Ban hành Kế hoạch 

thực hiện Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021-2030. Xây dựng 

Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục 

xây dựng Kế hoạch tổ chức, điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 

thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người;… Triển khai công tác bảo 

vệ chăm sóc trẻ em và công tác bình đẳng giới năm 2021. Tiếp tục phổ biến Bộ 

luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Lao động36 đến 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Văn hoá, thể thao, du lịch: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong hoạt động của các lễ hội; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn. Triển khai thực hiện các đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành 

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tỉnh Nam Định đến năm 2020”; đề 

án xây dựng Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; 

đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025, định hướng 

đến năm 2030. 

- Khoa học công nghệ: Đôn đốc tiến độ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

đã được phê duyệt. Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong 

hoạt động kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, taxi, hàng đóng gói sẵn. Triển khai 

Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 tại 86 xã, thị trấn thực hiện năm 2021.  

                   
35 Triển khai thực hiện hoặc tạm dừng theo quy định phụ thuộc vào diễn biến thực tế của tình hình dịch 

bệnh Covid-19. 
36 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu; Nghị định 

số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 
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- Phát thanh truyền hình, Báo Nam Định: Tập trung tuyên truyền toàn diện, 

khách quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề nhân dân quan 

tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trong đó tập trung tuyên truyền về Bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19; vệ 

sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo đảm an toàn giao thông, đấu tranh phòng 

chống các loại tội phạm,… 

- Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh công tác vận động, mở rộng các đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đôn đốc các đơn vị thu nộp bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng thời gian quy định, hạn chế 

thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Đảm bảo giải quyết đúng chế độ chính 

sách và các quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm.  

8. Công tác Nội vụ 

- Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện và triển khai các bước để tổ chức cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Triển khai Tổng điều tra 

kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về 

việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp của tỉnh; Văn bản số 14/UBND-VP2 ngày 17/02/2021 của 

UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị 

quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành sắp xếp tổ chức theo quy 

định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

của Chính phủ.  

- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động phong trào thi 

đua năm 2021. Tiếp tục xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng cấp nhà nước 

cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác. 

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo 

quy định. Tuyên truyền để các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19.  
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9. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thu hút đầu tư và 

hỗ trợ doanh nghiệp 

-  Tiếp tục thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên 

thông văn bản quốc gia. Đẩy mạnh họp trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính 

trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ở mức độ 3, 4 cho người dân, 

doanh nghiệp.  

- Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và việc thực thi 

công vụ theo quy định.  

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2021; Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 

2021; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Nam Định; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách 

hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

(PAPI). 

- Tiếp tục các nhiệm vụ chuẩn bị lập Đề án xây dựng đô thị thông minh. 

Triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và 

đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030. Thực hiện các nội dung về cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh. 

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính 

công của tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành 

chính với cơ quan nhà nước. 

10. Quốc phòng, An ninh, Nội chính  

- Quốc phòng: Hoàn thành Lễ giao - nhận quân đợt II đảm bảo đủ chỉ tiêu, 

nhanh gọn, an toàn37.Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy 

định. Chuẩn bị các điều kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Nam Định, 

huyện Trực Ninh. Tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai quyết định giao chỉ tiêu 

huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. 

Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ 

năm 2021. Tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế và các đơn vị liên quan vận hành 

hiệu quả cơ sở cách ly tập trung, thực hiện các biện pháp phòng và tránh lây nhiễm 

Covid-19 trong khu cách ly.   

                   
37 Còn 03 địa phương Nam Trực, Ý Yên, Vụ Bản thực hiện vào đợt II (ngày 09/3/2021) với tổng số 220 chỉ tiêu. 
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- Biên phòng: Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn cho 

ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các 

phương tiện nghề cá, khai thác tài nguyên khoáng sản, xuất nhập cảnh; đặc biệt là 

nhập cảnh trái phép trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Ký kết hiệp đồng bảo vệ vùng biển tiếp giáp với 02 tỉnh Thái Bình và Ninh Bình. 

- An ninh: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để chuẩn bị cho 

công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm 

an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021. Tiếp tục đấu tranh, giải quyết các ổ nhóm côn đồ, cố ý gây thương tích, trộm 

cắp tài sản. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của một số đối tượng liên quan đến các tổ 

chức phản động, hội nhóm trái phép; hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều về 

địa phương để đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục thực hiện dự án dữ 

liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip điện tử; tuyên truyền, tuần 

tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. 

- Thanh tra: Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt. Các cấp, 

các ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư 

khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; rà soát, tiếp tục giải quyết các vụ việc khiếu nại 

tố cáo còn tồn đọng. Tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định 124/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Khiếu nại, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị.  

- Tư pháp, thi hành án dân sự: Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của HĐND và UBND tỉnh. Trình HĐND tỉnh sửa đổi nội dung Nghị 

quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý 

cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính. Tập trung thi hành, nâng cao tỷ lệ 

thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ kinh tế, án tín dụng, 

ngân hàng. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành của tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;         

- Thường trực Tỉnh uỷ;          

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;    
- UBND các huyện, thành phố;           

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh; 

- Lưu VP1, VP2. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

   Nguyễn Phùng Hoan 
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