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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng 

và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Chính phủ; 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2020 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong 

bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động trực tiếp, sâu rộng đến sản xuất, kinh doanh 

và đời sống của nhân dân; Tỉnh ủy - UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, 

các ngành triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ 

đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, 

ngành Trung ương. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh 

nghiệp và nhân dân, chủ động thực hiện “mục tiêu kép” vừa thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả; tình hình kinh tế - xã hội 9 

tháng của tỉnh vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ; an ninh 

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

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội 

Các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, 

chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, nhất là trước diễn 

biến phức tạp làn sóng thứ 2 của đại dịch Covid-19 với quan điểm “chống dịch 

như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân; đề 

cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bình tĩnh, chủ động ứng phó với 

tình hình dịch bệnh. Đến nay, tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào 

dương tính với Covid-19 trong cộng đồng. 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các 

giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh 

theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ. Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 

của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy 
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ra vi phạm, trục lợi chính sách. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định hỗ 

trợ  261.606 người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Coivd-19 với kinh phí hỗ trợ 

286,8 tỷ đồng
1
. 

2. Nông nghiệp, xây dựng NTM, Tài nguyên và Môi trường 

- Sản xuất Nông nghiệp:  

+ Hoàn thành thu hoạch cây vụ Đông với tổng diện tích 9.824 ha, giảm 

5,7% (-596 ha) so với vụ Đông năm trước; trong đó diện tích trồng trên đất 2 lúa 

798,1 ha. Nhìn chung năng suất các cây trồng vụ Đông năm nay tương đương và 

cao hơn so với cùng kỳ năm trước. 

+ Vụ Xuân, toàn tỉnh gieo trồng được 84.551 ha, giảm 1,2% (-1.002 ha), 

trong đó diện tích lúa là 72.465 ha giảm 1,3% (-987 ha). Năng suất lúa bình quân 

toàn tỉnh đạt 69,45 tạ/ha, tăng 0,05 tạ/ha; sản lượng thóc đạt 503,3 nghìn tấn, 

giảm 1,3% so với vụ Xuân năm 2019. 

+ Vụ Mùa toàn tỉnh đã gieo trồng 81.671 ha cây hàng năm các loại, giảm 

0,8% (-631ha) so với vụ Mùa năm trước, trong đó diện tích lúa 72.911 ha, giảm 

0,8% (-556 ha). Ước tính năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 51,50 tạ/ha tương 

đương với vụ Mùa năm 2019; sản lượng thóc ước đạt 375,5 nghìn tấn, giảm 

0,8% so với vụ Mùa năm 2019. 

Xây dựng Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp giai đoạn 2017-2020; xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Toàn tỉnh đã xây dựng được 382 mô hình “Cánh đồng lớn” với tổng diện tích 

21.287 ha. Trong đó vụ Xuân 220 mô hình với diện tích 12.274 ha; vụ Mùa 162 

mô hình lúa với diện tích 9013 ha.  

- Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản phát triển ổn định; 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Ban hành và triển khai thực 

hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2020-2025; hướng dẫn các địa phương tái đàn lợn theo quy định, kiểm soát 

đảm bảo không làm lây lan bùng phát dịch bệnh. Triển khai quyết liệt, đồng bộ 

các giải pháp  phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các dịch bệnh nguy hiểm ở 

động vật. Phối hợp với Cục Chăn nuôi và Tổ chức FAO triển khai thực hiện dự 

án và tổ chức Hội thảo với các tỉnh về bảo đảm an toàn trong lĩnh vực chăn nuôi
2
. 

                                           
1
 Tính đến ngày 28/9/2020 toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho 04 nhóm đối tượng 

(Bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo) của các huyện, thành phố với tổng số 249.505 đối 

tượng, tổng số tiền hỗ trợ 274,067 tỷ đồng; hỗ trợ cho các đối tượng (người lao động tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng làm việc hoặc nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

bị mất việc làm) với 10.521 đối tượng, tổng số tiền hỗ trợ là 10,64 tỷ đồng. 
2
 Triển khai thực hiện dự án “Xây dựng 04 mô hình thực hiện tốt an toàn sinh học, quản lý chất thải, phòng 

chống dịch bệnh và sử dụng kháng sinh có hiệu quả trong chăn nuôi lợn”; tổ chức Hội thảo với các tỉnh về “Báo 

cáo đánh giá áp dụng phần mềm quản lý cơ sở chăn nuôi gia cầm tại các tỉnh làm thí điểm, phát triển nhân rộng 

để triển khai các quy định theo pháp luật chăn nuôi… 



3 

 

Ước tính 9 tháng, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 113,2 nghìn tấn, bằng 

75,4% kế hoạch năm và tăng 1,3% so với cùng kỳ. 

- Lâm nghiệp: Trong 9 tháng toàn tỉnh đã trồng được 680 nghìn cây phân 

tán các loại, đạt 85% kế hoạch và 43 ha rừng phòng hộ ven biển, bằng 82,7% 

kế hoạch. 

- Thủy sản: Sản lượng thuỷ sản ước đạt 127,6 nghìn tấn, bằng 76,7% kế 

hoạch và tăng 5,7% so với cùng kỳ
3
; đã sản xuất được trên 13.312 triệu con 

giống các loại. Đã lắp đặt được 408/518 tàu thuộc diện được hỗ trợ ngư dân lắp 

đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá góp phần ngăn chặn khai thác thủy 

sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển.  

- Nước sạch nông thôn: Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp 

nước sạch nông thôn theo chỉ tiêu đã giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án 

cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn công tác theo dõi, đánh 

giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn tại các huyện, thành phố. 

- Công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai: Các cấp, các ngành triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về tăng 

cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, 

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Tổ chức các đoàn kiểm tra 

công trình đê điều và công tác phòng chống thiên tai tại các huyện, thành phố; 

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. Ban hành và triển khai thực hiện các kế 

hoạch trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
4
.  

- Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM): Quyết định công nhận 13 xã 

đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019
5
. Xây dựng chỉ tiêu phấn đấu thực hiện mục 

tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đến năm 2025. Phân bổ vốn 

NSTW hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới cho các huyện, thành phố. Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ triển khai, 

thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nam 

                                           
3
 Trong đó: Khai thác 43,5 nghìn tấn tăng 2,1%, nuôi trồng 84,1 nghìn tấn tăng 7,6% so với cùng kỳ. 

4
 Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/5/2020 về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Kế 

hoạch số 62/KH-UBND ngày 08/7/2020 về thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 15/5/2020 của Tỉnh ủy thực 

hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 08/9/2020 về thực hiện Đề 

án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 theo Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ,…
 

5
 Theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tình (Bao gồm: xã Liên Minh, Minh Tân, 

Hiển Khánh huyện Vụ Bản; xã Nam Hồng, Nam Hùng, Đồng Sơn huyện Nam Trực; xã Xuân Kiên, Xuân Hòa 

huyện Xuân Trường; xã Nghĩa Minh huyện Nghĩa Hưng; xã Yên Phong, Yên Khang, Yên Lương, Yên Cường 

huyện Ý Yên).
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Định năm 2020; Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm 

OCOP đợt I
6
 và tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020.  

- Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố; Quyết định thay đổi quy mô, địa 

điểm và số lượng công trình, dự án trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 các huyện, thành phố; Điều chỉnh quy mô, diện tích trong chỉ tiêu đất 

cụm công nghiệp, đất y tế trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh; 

Danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; 

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2024, áp dụng 

thực hiện từ ngày 01/01/2020. Hoàn thành báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. 

Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 

cấp huyện thời kỳ 2021-2025 theo quy định.  

Tổ chức sơ kết đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 

22/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 

16/10/2018 của UBND tỉnh
7
. Ban hành các kế hoạch

8
 và triển khai một số đề án, 

nhiệm vụ
9
 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 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 duyệt; 30 dự án thuê đất nhưng không triển 

khai thực hiện dự án hoặc ngừng hoạt động, còn nợ tiền thuê đất. Chỉ đạo quản 

lý chặt chẽ việc khai thác cát theo kế hoạch; tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái 

chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. 

 

 

                                           
6
 Theo Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 14/4/2020, toàn tỉnh có 26 sản phẩm OCOP được công nhận. Trong 

đó 01 sản phẩm được công nhận hạng 4 sao và 25 sản phẩm được công nhận hạng 3 sao.
 

7
 Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo công 

tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.  
8
 Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 về đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam 

Định; Kế hoạch hành động số 11/KH-UBND ngày 04/02/2020 về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; 

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 05/02/2020 về thu thập thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn 

tỉnh Nam Định năm 2020; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 12/5/2020 về thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP 

ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về 

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 

53/KH-UBND ngày 24/6/2020 về đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh năm 2020 (đợt 2); Kế 

hoạch số 85/KH-UBND ngày 17/9/2020 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn năm 2020.... 
9
 Triển khai thực hiện danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định; nhiệm vụ 

“Đánh giá khí hậu tỉnh Nam Định”; Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; đề án “Điều tra đánh giá hiện trạng xả nước và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn 

nước trên địa bàn tỉnh”; đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tại khu vực S1, thuộc mỏ cát Giao Thiện, huyện Giao 

Thủy; đề án hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển tỉnh Nam Định đến năm 2030; đề án “Quản lý, xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025”. 
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3. Công thương  

- Công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm ước tăng 

5,87% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước 

đạt 55.879 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ
10

.  

Trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam 

Định vào Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia. Triển 

khai các thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 

CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên và CCN Thanh Côi, huyện Vụ Bản; thực hiện đề 

án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nam Định 

theo Văn bản số 747/TTg-CN ngày 18/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp 

tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư hạ tầng Khu công 

nghiệp dệt may Rạng Đông (đã bàn giao đất cho 02 nhà đầu tư thứ cấp đầu tư 

vào KCN
11

); CCN Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; CCN Yên Dương, huyện Ý 

Yên; mở rộng CCN Xuân Tiến, huyện Xuân Trường.  

- Thương mại: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng 

xã hội 9 tháng ước đạt 34.532,6 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tập trung 

tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường, quảng 

bá, tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện nền kinh tế chịu ảnh hưởng bất lợi của 

dịch bệnh Covid-19
12

. 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
13

. Ban hành các kế hoạch và Quy chế thực 

hiện trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ
14

.  

- Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tháng 9 tăng 0,17% so với tháng 

trước và giảm 1,04% so với tháng 12 năm 2019; bình quân 9 tháng tăng 4,7% so 

với cùng kỳ
15

. 

- Xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn 9 tháng ước đạt 

1.510 triệu USD, bằng 68,6% kế hoạch năm và tăng 2,2% so với cùng kỳ; giá trị 

hàng nhập khẩu ước đạt 894,8 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ.  

                                           
10

 Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt,... tăng 7,9 

%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,5%. 
 

11
  Dự án của Công ty TNHH TOP Textiles Việt Nam và Công ty TNHH Jehong Textile Việt Nam.  

12
 Chủ động thông tin kịp thời tới các doanh nghiệp và phối hợp với các tỉnh biên giới hỗ trợ các doanh nghiệp  trên 

địa bàn tỉnh trong hoạt động xuất, nhập khẩu được thuận lợi. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham dự Hội chợ triển lãm 

hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Trung - Tây Nguyên tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
13

  Trong 9 tháng, đã kiểm tra 1.508 lượt vụ, xử lý 533 vụ vi phạm, phạt hành chính và giá trị hàng hóa thu giữ 

2.249,5 triệu đồng.  
14

 Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/7/2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 06/8/2020 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021; Quyết định số 

26/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan 

trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.  
15

 Cả nước: Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tháng 9 tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 0,01% so 

với tháng 12 năm 2019; bình quân 9 tháng tăng 3,85% so với cùng kỳ.  
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4. Công tác Quy hoạch, xây dựng thành phố trung tâm vùng và tiến độ 

một số dự án, công trình trọng điểm  

- Quy hoạch: Công bố công khai đồ án 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. Thủ tướng 

Chính phủ đã quyết định bổ sung Khu kinh tế Ninh Cơ vào Quy hoạch phát triển 

các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020
16

. Triển khai các bước lập Quy 

hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết 

định số 992/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh Quy 

hoạch chung xây dựng thị trấn tại 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,… Quyết định bãi bỏ một số 

quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch
17

.  

- Tiến độ triển khai một số dự án lớn, công trình trọng điểm: 

+ Các dự án hoàn thành: Khánh thành Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường 

Chinh tại thị trấn Xuân Trường; khánh thành Cầu Thịnh Long; hoàn thành dự án 

Xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh Nam Định bị sự cố do ảnh hưởng 

của bão, lũ năm 2017.  

+ Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai thi công: 

Giai đoạn I dự án Đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc 

cầu Giẽ - Ninh Bình; Dự án Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn 

hóa thời Trần; Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B; 488C; Các dự án xây dựng hạ tầng 

khu đô thị, khu dân cư tập trung của các huyện,…  

+ Tổ chức Lễ Khởi công dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn 

qua tỉnh Nam Định. Tiếp tục tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án: Cải tạo, 

nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định. Điều 

chỉnh dự án Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao 

tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện thủ tục 

đầu tư và chuẩn bị cho công tác GPMB để đầu tư xây dựng cầu Đống Cao và 

cầu Bến Mới
18

,… 

- Các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung: 

                                           
16

 Theo Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thời điểm bổ sung thực hiện 

theo Văn bản số 663/TTg-KTTH ngày 13/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.  
17

 Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch 

phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
18

 Các dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Trong đó: Dự án cầu Đống Cao đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 1726/QĐ-BGTVT ngày 03/9/2020; dự án cầu Bến Mới đã được phê duyệt tại Quyết định số 

138/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2017 của Bộ Giao thông Vận tải. 
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+ Các dự án khu đô thị: Có 10/11 dự án đã thực hiện; trong đó có 07 khu 

đô thị đã tổ chức đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở, lũy kế số tiền nộp ngân 

sách là 1.767,9 tỷ đồng
19

, 02 khu đô thị đang triển khai xây dựng
20

, 01 khu đô 

thị đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, đang tổ chức giải phóng mặt bằng
21

. Còn 

lại 01 khu đô thị gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa thực 

hiện
22

. 

+ Các dự án khu dân cư tập trung: Có 15/29 dự án đã thực hiện; Trong đó 

07 khu dân cư tập trung đã tổ chức đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở, lũy kế 

số tiền nộp ngân sách là 353,97 tỷ đồng
23

. Có 14/29 dự án đang trong quá trình 

thực hiện thủ tục và giải phóng mặt bằng. 

- Về xây dựng thành phố trung tâm vùng:  

+ Tiếp tục tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án: Bệnh viện đa khoa 

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; Nâng cấp hệ thống công 

trình phòng, chống lụt, bão đê hữu sông Hồng và đê tả sông Đào, thành phố 

Nam Định
24

;… Điều chỉnh dự án Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử 

- văn hóa thời Trần. 

+ Cơ bản hoàn thành dự án Khách sạn thông minh và trung tâm thương mại 

tại phường Bà Triệu (dự kiến đưa vào hoạt động trong Quý IV/2020). Tập trung 

đôn đốc thực hiện GPMB để triển khai (giai đoạn III) dự án đầu tư xây dựng 

Khu đô thị Dệt may. Chỉ đạo đôn đốc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường 

Hà Nội
25

; dự án Xây dựng đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định; 

Khu đô thị mới phía Nam sông Đào,...  

5. Đầu tư, xây dựng, giao thông, truyền thông, điện lực 

- Xây dựng: Triển khai thực hiện các nội dung quy định mới theo Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng. Công bố và triển khai thực hiện đơn giá nhân công xây dựng; 

                                           
19

 Số liệu tính đến ngày 30/9/2020. Bao gồm: Năm 2017 là 141,828 tỷ đồng; Năm 2018 là 649,629 tỷ đồng; Năm 

2019 là 615,858 tỷ đồng; Năm 2020 là 360,598 tỷ đồng. 
20

 Khu đô thị thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; Khu đô thị mới phía Nam Sông Đào, thành phố Nam Định. 
21

 Khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu. 
22

 Khu đô thị thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực. 
23

 Số liệu tính đến ngày 30/9/2020. Bao gồm: Năm 2019 là 116,423 tỷ đồng; Năm 2020 là 236,55 tỷ đồng. 
24

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu các hạng mục công trình Kè Tam Phủ - Ngô Xá đoạn tương ứng K164+756 đến K165+800 và đoạn tương 

ứng K166+500 đến K167+294; kè An Lá đoạn tương ứng K4+800 đến K5+943,6; kè Thành phố đoạn tương ứng 

K0+705 đến K1+798 và đoạn tương ứng K3+414 đến K4+800. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp 

và giải ngân vốn dự án theo quy định.  
25

 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 46/TB-UBND ngày 24/3/2020 và Thông báo số 87/TB-UBND ngày 

15/5/2020 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại 02 cuộc họp.   
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bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
26

 để làm cơ sở xác định và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của 

Bộ Xây dựng. Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng 

được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
27

. Điều chỉnh “Đề án hỗ 

trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 

ngày 26/4/2013 của Chính phủ tại tỉnh Nam Định” theo kết quả hỗ trợ thực tế. 

Lập Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát 

triển nhà ở năm 2021. 

- Đầu tư phát triển: Trong 9 tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

mới và điều chỉnh tăng vốn cho 70 dự án (gồm 53 dự án đầu tư trong nước, 17 

dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký là 2.999,1 tỷ đồng và 36,1 triệu USD
28

. 

Tổng nguồn vốn đầu tư công đã giao chi tiết đến tháng 9/2020 là 3.956,2 tỷ 

đồng; kết quả giải ngân ước đạt 71,5% kế hoạch. Thành lập Tổ công tác chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh. 

- Giao thông vận tải: Các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải đáp ứng tốt 

nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân
29

; đồng thời đảm bảo trật 

tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-

19 theo đúng quy định. Tập trung triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe theo 

Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ Giao thông Vận tải; triển khai 

quy trình sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới tại các cơ sở đào tạo, Trung tâm 

sát hạch lái xe kể từ ngày 01/8/2020 theo quy định tại Nghị định số 

138/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ và Thông tư số 38/2019/TT-

BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông Vận tải.  

- Về trật tự an toàn giao thông: Trong 9 tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 80 vụ 

tai nạn giao thông (giảm 14 vụ), trong đó 75 vụ đường bộ, 05 vụ đường sắt; làm 

39 người chết (giảm 04 người); 67 người bị thương (giảm 11 người) so cùng kỳ 

năm 2019
30

. 

- Thông tin, truyền thông: Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông 

tin phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

và nhu cầu của nhân dân
31

, nhất là trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ các hoạt động ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Ban hành và triển khai 

Kế hoạch thực hiện dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin của tỉnh 

                                           
26

 Theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 10/8/2020; Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/8/2020; Văn 

bản số 542/UBND-VP5 ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi 

công xây dựng được công bố đối với dự án đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp. 
27

 Theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh.
 

28
 Cùng kỳ năm 2019 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 57 dự án đầu tư trong 

nước với tổng số vốn đăng ký là 5.189,4 tỷ đồng; 07 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 13,46 triệu USD. 
29

 Ước 9 tháng, luân chuyển hành khách đạt 1.454,3 triệu lượt người.km, giảm 8,7%; luân chuyển hàng hóa đạt 

5.671,3 triệu tấn.km tăng 0,6% so với cùng kỳ.   
30

 Số liệu do Uỷ ban an toàn giao thông tỉnh cung cấp (tính đến 15/9/2020). 
31

 Doanh thu dịch vụ viễn thông 9 tháng ước đạt 1.050 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. 
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Nam Định thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2020 tuyên truyền chung cho khu vực đồng bằng sông Hồng.  

- Điện lực: Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng ước đạt 1.993Tr.kwh, tăng 

5,5% so với cùng kỳ; đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho sản xuất và sinh 

hoạt của nhân dân. Tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư các dự án nâng cấp hệ 

thống lưới điện trên địa bàn tỉnh 

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

- Tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 

3.809,6 tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm và giảm 5% so với cùng kỳ
32

. Chi ngân 

sách đạt 9.688,2 tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm. Tập trung triển khai thực hiện 

tốt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; đẩy mạnh các 

giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những 

tháng cuối năm 2020. Giao chỉ tiêu cắt giảm kinh phí chi hội nghị, công tác 

trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 

2020 cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố để triển khai 

thực hiện. Tập trung triển khai xử lý nợ thuế theo Thông tư số 69/2020/TT-BTC 

ngày 15/7/2020 của  Bộ Tài chính về quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ 

theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội
33

. 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. Chủ động cân đối nguồn lực để kịp 

thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo 

quy định. 

- Ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 75.193 tỷ đồng, 

tăng 14,2% so với đầu năm và tăng 18,9% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay 

đạt 65.894 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm và tăng 9,3% so với cùng kỳ. Nợ 

xấu chiếm tỷ lệ 1,27%, đảm bảo ở mức an toàn theo quy định. Tổ chức kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách về tính dụng đối với ngân hàng Chính sách 

Xã hội tỉnh và các huyện, thành phố. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính 

sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-

19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020
34

 của Ngân hàng Nhà nước; 

Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch 

vụ công trên địa bàn tỉnh. Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định 

số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược tài 

chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

                                           
32

 Trong đó: Thu nội địa 3.540,7 tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm, giảm 4% so với cùng kỳ (Bao gồm: thu tiền sử 

dụng đất 1.536,9 tỷ đồng, bằng 77% dự toán, giảm 7% so với cùng kỳ; thu nội địa trừ tiền sử dụng đất 2.003,8 tỷ 

đồng, bằng 61% dự toán năm, giảm 2% so với cùng kỳ); Thu thuế xuất nhập khẩu 246,6 tỷ đồng, bằng 62% dự 

toán năm, giảm 17% so với cùng kỳ; Thu huy động đóng góp khác 22,3 tỷ đồng. 
33

 Tính đến 30/9/2020 ước khoanh nợ 119 tỷ đồng. 
34

 Tính đến ngày 15/9/2020, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm nợ cho 823 khách hàng (gồm 85 doanh nghiệp và 738 cá nhân, hộ gia đình) với dư nợ là 1.256 tỷ 

đồng; miễn, giảm lãi vay cho 2.122  khách hàng (gồm 79 doanh nghiệp và 2.043 cá nhân, hộ gia đình) có dư nợ 

là 2.665 tỷ đồng, với số tiền lãi được miễn giảm là 3.751 triệu đồng. 
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- Đăng ký doanh nghiệp: Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

cho 607 doanh nghiệp và 65 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng 

ký 4.524 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn 

tỉnh lên 9.299 doanh nghiệp và 775 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số 

vốn đăng ký 70.358,2 tỷ đồng. Có 750 doanh nghiệp nhỏ tạm ngừng hoạt động, 

giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; Có 203 doanh nghiệp khôi phục hoạt 

động trở lại
35

.  

7. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

- Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 ở các 

cấp học, ngành học; tỉnh Nam Định tiếp tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc 

gia và quốc tế: Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Nam Định tiếp tục là đơn vị dẫn 

đầu toàn quốc lần thứ 5 trong 6 năm tổ chức kỳ thi chung
36

, toàn tỉnh có 99,79% 

học sinh đỗ tốt nghiệp, trong đó thí sinh của tỉnh có số điểm trung bình cao nhất 

cả nước (6,928 điểm), tất cả 9 môn thi đều thuộc tốp 10 tỉnh có mức điểm trung 

bình cao nhất toàn quốc
37

; Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoàn Nam Định 

đứng trong tốp đầu toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt giải với 78 giải/93 học sinh 

tham gia, đạt 83,9%
38

; Các kỳ thi quốc tế, tỉnh Nam Định có 01 học sinh đạt 

Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế; 01 học sinh đạt Huy chương đồng 

Olympic Toán học quốc tế. 

Khai giảng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2020-2021 

theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 và Chương trình thí điểm tiếng Anh 

bậc Tiểu học. Tổ chức Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi; tổng kết Đề án 

dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2011-2020 

và Đề án thí điểm tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông 

giai đoạn 2015-2020.  

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

dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh 

Covid-19. Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế bố trí sẵn sàng và dự trữ đầy đủ 

thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, nhân lực để kịp thời chẩn đoán, thu dung 

và điều trị bệnh cho nhân dân trong trường hợp xảy ra dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống 

dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Tham gia Chương trình 

kết nối 1.000 bệnh viện khám, chữa bệnh từ xa theo Quyết định 2628/QĐ-BYT 

ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai 

                                           
35

 Cùng kỳ năm 2019 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 622 doanh nghiệp và 55 chi nhánh, văn 

phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 5.444 tỷ đồng; có 631 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá 

sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; 172 doanh nghiệp khôi phục hoạt động trở lại. 
36

 Riêng năm học 2017-2018 xếp thứ 2. 
37 

Trong đó điểm trung bình môn Toán, Vật lý, Hóa học cao nhất cả nước: Toán 7,63 điểm, Vật lý 7,21, Hóa 7,29 điểm. 
38

 Bao gồm 04 giải Nhất, 22 giải Nhì, 27 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.   
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đoạn 2020-2025
39

. Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề 

“Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và 

quảng cáo thực phẩm”.  

- Lao động - Xã hội: Tập trung triển khai thực hiện kịp thời các chính sách 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị 

quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; hướng dẫn các 

doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

đảm bảo an toàn cho người lao động; tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác 

an toàn, vệ sinh lao động. Các cấp, các ngành đã tổ chức tốt việc thăm, tặng quà, 

chúc thọ và trợ cấp cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương 

binh liệt sỹ 27/7 với tổng kinh phí trên 97 tỷ đồng. Giải quyết cho trên 41.000 đối 

tượng là người có công, thân nhân người có công và các diện đối tượng khác 

được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Ban hành và triển khai các 

nghị quyết, kế hoạch về lĩnh vực lao động, xã hội
40

. Tổ chức công bố Quyết định 

thành lập và đưa vào hoạt động Trường cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam 

Định; triển khai kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2020-2025. Ước 9 tháng đầu năm, giải quyết việc làm mới bằng 60% kế 

hoạch; đào tạo nghề bằng 61% kế hoạch.  

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

nghệ thuật chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn, nhất là các chương trình nghệ 

thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XX, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V,… tạo không 

khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân; trong đó đã đảm bảo an toàn công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh. Đoàn 

vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu tại một số giải thể thao quốc gia đạt 

thành tích cao với 21 huy chương (06 Huy chương vàng, 04 Huy chương bạc và 

11 Huy chương đồng)
41

. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 315 tỷ đồng, 

bằng 50% so với cùng kỳ.  

                                           
39

 Trong đó, tỉnh Nam Định có 17 đơn vị tham gia kết nối khám, chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến Trung 

ương và các bệnh viện tuyến cuối của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, gồm (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi 

tỉnh, Bệnh viện Phủ sản tỉnh, Bệnh viện Nội tiết tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh, Bệnh viện Mắt tỉnh, Bệnh viện đa 

khoa Sài Gòn - Nam Định và 10  Trung tâm y tế các huyện, thành phố). 
40

 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững. Các kế hoạch UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 09/KH-BVSTBPN ngày 22/01/2020 về 

truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 13/3/2020 về phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 

11/5/2020 về đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn; Kế hoạch số 36/KH-

UBND ngày 11/5/2020 về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban chỉ 

đạo thực hiện Đề án 1956 về tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết 

định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ... 
41

 Trong đó: Giải Điền kinh Cúp tốc độ tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 06 HCV, 01 HCB và 02 HCĐ; Giải Vô 

địch Bơi - Lặn nhóm tuổi toàn quốc đạt 02 HCB, 03 HCĐ; Giải Vô địch Vật dân tộc toàn quốc đạt 02 HCĐ; Giải 

Vô địch vật trẻ các lứa tuổi toàn quốc đạt 01 HCB, 01 HCĐ; Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc 

đạt 01 HCĐ; Giải Vô địch Wushu toàn quốc đạt 02 HCĐ,… 



12 

 

- Khoa học, công nghệ: Triển khai thực hiện 33 đề tài, dự án khoa học và 

công nghệ
42

. Nghiệm thu hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 cho 40 xã, phường thực hiện trong năm 2019. Tư vấn, hướng dẫn 

đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho các đơn vị và tập thể
43

; hướng dẫn các doanh 

nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm hàng hóa, công 

bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định
44

. Ban hành và triển khai kế hoạch thực 

hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư của Bộ Chính trị
45

. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về 

tiêu chuẩn đo lường, chất lượng các sản phẩm hàng hóa thiết yếu. 

- Phát thanh truyền hình, Báo Nam Định: Thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, phản ánh toàn diện các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an 

ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung tuyên truyền về tổ chức 

thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XX; Đại 

hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V; thông tin tuyên truyền kịp thời các nội 

dung chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh trong việc phòng chống, ứng phó với diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc 

đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khoẻ và đời sống của 

nhân dân; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo đảm an toàn giao thông, đấu 

tranh phòng chống các loại tội phạm,… Chuẩn bị các tác phẩm báo chí tham gia 

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V; liên 

hoan truyền hình toàn quốc năm 2020. 

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

nghiệp 9 tháng ước đạt 3.084,4 tỷ đồng, bằng 65,1% kế hoạch; tổng số nợ BHXH, 

BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 396,1 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ BHYT ước đạt 

91,4% dân số. 

9. Công tác Nội vụ 

- Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện và hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thành tốt các nội dung phục vụ các Kỳ họp 

HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.  

- Triển khai rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-

KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Thông báo số 195/TB-VPVP ngày 

29/5/2020 của Văn phòng Chính phủ và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 

15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm 

trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. 

                                           
42

 Trong đó: Đã tổ chức nghiệm thu 15 nhiệm vụ. 
43

 Trong đó: Tư vấn, hướng dẫn cho 16 đơn vị đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và 01 đơn vị quyền được đăng ký nhãn 

hiệu; cho phép 02 doanh nghiệp sử dụng tên địa danh đăng ký nhãn hiệu tập thể. 
44

 Trong đó: Hướng dẫn 08 doanh nghiệp thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm hàng hóa; 02 

doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, hợp quy cho sản phẩm hàng hóa; 07 doanh nghiệp đăng ký sử dụng 

mã số mã vạch. 
45

 Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 

17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 

của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
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- Hoàn thành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức tỉnh Nam Định. Tổng hợp danh sách các giáo viên đã có hợp đồng lao 

động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước để tuyển dụng đặc 

cách. Tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 

2020-2021 theo đúng quy định. 

- Tiếp tục tập trung triển khai đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch thực hiện 

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. 

- Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V 

(2020-2025). Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phát động 

phong trào thi đua năm 2020. 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
46

. 

Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
47

. 

- Thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo diễn ra tại các 

cơ sở thờ tự, trong các lễ hội. Tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ các tôn 

giáo thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

10. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh 

- Tổ chức vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh 

Nam Định. Triển khai bộ giải pháp “Hỗ trợ người dân tiếp cận với Chính quyền 

điện tư”. Thực hiện ổn định, có hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên 

trục liên thông văn bản quốc gia; việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được thực hiện tốt, vượt kế hoạch đề 

ra. Tiếp tục triển khai dự án Phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử giai 

đoạn 2016-2020.  

- Xây dựng Quy chế trao đổi và quản lý văn bản điện tử; Quy chế cung cấp, 

quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong 

các cơ quan Nhà nước tỉnh Nam Định; Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng 

trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh.  

                                           
46

 Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng thưởng Cờ “Đơn vị thi dẫn đầu phong trào thi đua” cho 86 tập thể; tặng 

danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 07 cá nhân thuộc Sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh, các 

huyện, thành phố đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2019; tặng danh hiệu 

“Tập thể lao động xuất sắc” cho 239 tập thể; Tặng Bằng khen cho 441 tập thể và 863 cá nhân. Trình Chủ tịch 

nước, Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua Chính phủ” cho 10 tập thể; truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước 

“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 23 bà mẹ; tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì cho 01 cá nhân. 
47

 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020. 
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- Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 

27/02/2020 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 

về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của tỉnh Nam Định. 

- Thông báo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố. Ban hành và triển khai kế hoạch tổng kết 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 

2011-2020, xây dựng Chương trình giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch triển khai 

xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.  

- Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 

2019 của tỉnh đều tăng bậc so với năm 2018
48

. Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh 

giá chỉ số PCI và PAR INDEX năm 2019, triển khai nhiệm vụ giải pháp trong 

năm 2020 và các năm tiếp theo. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ số cải cách 

hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước. 

11. Quốc phòng, An ninh, Nội chính 

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

định. Đảm bảo cơ sở vật chất, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện Luật Lực 

lượng dự bị động viên và Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Chỉ thị số 13/CT-

UBND ngày 31/12/2019 thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương 

năm 2020; Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020; Kế hoạch thực 

hiện “Đề án tuyên truyên, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019”. 

Phê duyệt Đề án “Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố; 

diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ các sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng 

thủ các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020-2025”. Tổ chức trọng thể Lễ giao - 

nhận quân cho các đơn vị đầu mối đạt 100% chỉ tiêu
49

 đảm bảo nhanh gọn, an 

toàn, đúng luật; triển khai công tác phúc tra, rà soát, đăng ký sơ tuyển nguồn 

nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021. Triển khai thủ tục đầu 

tư xây dựng các công trình an ninh quốc phòng theo quy hoạch được duyệt. 

- Biên phòng: Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới biển; sẵn 

sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn trên biển. Phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và Cảng vụ hàng hải Nam 

Định bảo vệ an ninh trật tự vùng biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo đảm an 

                                           
48

 PAPI tăng 02 bậc; PCI tăng 02 bậc, PAR INDEX tăng 01 bậc. 
49

 Tổng số 2.553 thanh niên, trong đó có 03 nữ. 
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toàn hàng hải. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện các 

hoạt động khai thác hải sản hợp pháp.  

- An ninh: Đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và các sự kiện 

lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại 

tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội
50

. Tích cực tuyên truyền, 

kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về đảm 

bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
51

. Triển khai sơ kết thực hiện Quyết định số 

521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 và tổ chức các hoạt động “Ngày 

hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020. Tổ chức ra quân tổng kiểm tra 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xử lý vi phạm để bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông, trật tự xã hội. Ban hành và triển khai các Kế hoạch thực hiện 

thuộc lĩnh vực an ninh. 

- Thanh tra: Toàn ngành đã triển khai 253 cuộc thanh tra hành chính, thanh, 

kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch. Công tác tiếp dân được duy trì tốt theo 

quy định, đã tiếp 2.940 lượt công dân (giảm 5,1% so với cùng kỳ); tiếp nhận và 

xử lý 2.556 đơn thư (tăng 19,3% so với cùng kỳ); trong đó đa số là các vụ việc 

cũ đã được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết nhưng người dân vẫn tiếp tục 

khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát, giải quyết khiếu nại tố cáo theo Kế hoạch số 

363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Đôn đốc giải quyết 

các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài, phức tạp, đông người theo Kế 

hoạch số 54/KH-UBND ngày 12/4/2019 và các Văn bản số 203/UBND-VP8 

ngày 19/4/2019, số 445/UBND-VP8, số 446/UBND-VP8 ngày 04/6/2020 của 

UBND tỉnh. Đã giải quyết 41/55 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 

74,5%). Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2019 của các đơn vị; triển khai chấm điểm đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng cấp tỉnh năm 2019. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2019-2021”.  

 - Tư pháp, thi hành án dân sự: Thẩm định 40 dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp; Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Ban hành kế hoạch 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

                                           
50

 Khởi tố 1.012 vụ, 1.616 bị can. Đấu tranh, khám phá 27 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy 

liên tỉnh. Phát hiện, khởi tố 494 vụ, bắt 549 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất 

ma túy, thu 23 bánh hêrôin, 6,153kg hêrôin, 15kg ma túy tổng hợp, 35.000 viên ma túy tổng hợp, 30 gam thuốc 

phiện, 6 khẩu súng, 48 viên đạn, 1 quả lựu đạn,... Đặc biệt đã đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy từ CHLB Đức 

về Nam Định tiêu thụ bằng đường bưu điện, thu giữ 20.000 viên thuốc lắc. Đấu tranh triệt xóa 36 băng nhóm côn 

đồ, gây thương tích, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản..., 94 vụ đánh bạc, 19 vụ chứa chấp, môi giới mại dâm.  
51

 Đã kiểm tra, xử lý hành chính 293 trường hợp vi phạm, phạt 373 triệu đồng. 
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chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và các kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp
52

. 

Các cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý mới 3.867 việc, tương ứng với số tiền 

là 1.360,7 tỷ đồng; đã giải quyết xong 3.509 việc, tương ứng với số tiền là 88,6 

tỷ đồng. 

11. Đánh giá chung 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 

2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh 

doanh và đời sống của nhân dân. Với quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt 

của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đã 

chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng 

thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn 

giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. 

- Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo đúng chỉ đạo của của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnhvề công 

tác phòng, chống dịch Covid-19; đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường 

hợp nào dương tính với Covid-19 trong cộng đồng.  

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-

CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 

chỉ đạo của UBND tỉnh; đảm bảo duy trì hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, ổn 

định đời sống nhân dân trong điều kiện bình thường mới.  

- Các cấp, các ngành đã tích cực chuẩn bị các điều kiện hoàn thành tổ chức 

Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (2020-2025)… 

- Một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ: Chỉ số sản 

xuất công nghiệp tăng 5,87%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 5,5%; 

Tổng dư nợ cho vay tăng 9,3%; Sản lượng thủy sản tăng 5,7%; Sản lượng thịt lợn 

hơi xuất chuồng tăng 1,3%,…  

- Tích cực triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch 

theo quy định làm cơ sở để thu hút đầu tư: 

+ Tập trung triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 

10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch. 

                                           
52

 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Nam Định năm 2020; Kế hoạch triển khai chính sách trợ giúp pháp luật cho người khuyết tật có khó 

khăn về tài chính năm 2020; Kế hoạch triển khai Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám 

định tư pháp.  
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+ Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 

17/9/2020 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2050. UBND tỉnh đã tổ chức công bố công khai đồ án 

điều chỉnh Quy hoạch theo quy định. 

+ Bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Hồng Tiến và mở rộng Khu công 

nghiệp Bảo Minh. Bổ sung Khu kinh tế Ninh Cơ vào Quy hoạch phát triển các 

khu kinh tế ven biển Việt Nam. 

- Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển và tập 

trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh công tác GPMB, tiến độ thi công, thực hiện 

thủ tục xây dựng các công trình, dự án, như: 

+ Đã khánh thành Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh; cầu Thịnh 

Long; hoàn thành dự án Xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh Nam 

Định bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017;...  

+ Khởi công xây dựng dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam 

Định. Hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Giai đoạn I dự án 

Xây dựng đường trục nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 

Bình, Đường trục phía Nam thành phố Nam Định,…  

- Công tác giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt, kết quả giải 

ngân đến nay đạt 71,5% kế hoạch. 

- Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến và 

thu hút đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đẩy mạnh giải quyết thủ tục 

hành chính trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đến nay đã có 

trên 42% thủ tục hành chính thực hiện cấp độ 4, được Bộ Thông tin và Truyền 

thông đánh giá là một trong 3 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành 

chính cấp độ 4 cao nhất toàn quốc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách 

hành chính (PAR INDEX) năm 2019 đều tăng bậc so với năm 2018. Trung tâm 

Phục vụ hành chính công hoạt động ổn định và đạt hiệu quả tốt.  

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển. Ngành Giáo dục tiếp tục 

đạt kết quả cao, dẫn đầu toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp 

THPT quốc gia năm 2020, có 02 học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế 

(01 HCV Hóa học, 01 HCĐ Toán). Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông 

tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi chào mừng các sự kiện lớn, đảm bảo an toàn 

trong phong chống dịch Covid-19. An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo 

giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. 

- Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân tiếp tục được quan tâm 

và chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; 

đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XX, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và các sự kiện lớn diễn ra trên 

địa bàn tỉnh. Trật tự an toàn giao thông được triển khai tích cực, tai nạn giao 

thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. 
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Một số khó khăn và tồn tại, hạn chế: 

- Các làn sóng của đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng trực tiếp, sâu 

rộng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; hầu hết các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Thu ngân sách giảm so với cùng 

kỳ, điều hành ngân sách gặp nhiều khó khăn.  

- Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án còn chậm như Nhà máy 

điện rác Greenity Nam Định và một số dự án nước sạch nông thôn,...  

- Việc xử lý các vi phạm về quản lý đất đai, quản lý đê điều còn chậm, chưa 

đạt yêu cầu.  

- Tình hình khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP QUÝ IV NĂM 2020 

Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải 

pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các chương trình, kế 

hoạch của UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Từ những kết quả và tình hình thực tế 

kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng 

tâm và giải pháp trong 3 tháng cuối năm, cụ thể như sau:  

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội 

Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các giải 

pháp phòng, chống dịch đã đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ 

đạo Trung ương phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương và của 

tỉnh. Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ 

dịch bệnh; chú trọng phòng, chống dịch tại các địa bàn tập trung đông dân cư, 

các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu, cụm công 

nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly,…; đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn, quyết 

không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế. Chủ động chuẩn bị các 

kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ động cập nhật, triển 

khai kịp thời các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

người dân và doanh nghiệp. 

2. Nông nghiệp, xây dựng NTM, Tài nguyên và Môi trường 

- Sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo các địa phương bảo vệ tốt các trà lúa Mùa 

cuối vụ; thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông đảm bảo 

kịp thời vụ và đạt kết quả cao. Xây dựng kế hoạch và tập trung chuẩn bị tốt các 

điều kiện triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2021. 
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 - Chăn nuôi: Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm; phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh phát sinh. Tiếp tục hướng 

dẫn các địa phương thực hiện tái đàn lợn theo quy định; triển khai Tháng tổng 

vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi để tiêu diệt mầm 

bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường (từ ngày 20/9/2020 đến ngày 20/10/2020); 

thực hiện tốt tiêm phòng vắc xin vụ Thu và tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho 

đàn gia súc, gia cầm đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Hoàn thành đề 

án trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định khu vực thuộc nội thành, 

thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính 

sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh”. 

- Thuỷ sản: Quản lý tốt các vùng nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình thu 

hoạch, sinh trưởng và phát triển của các đối tượng nuôi để có biện pháp xử lý kịp 

thời khi có dịch bệnh phát sinh. Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí 

mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn 

tỉnh. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá và 

cấp giấy phép khai thác thủy sản. 

- Nước sạch nông thôn: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xem xét tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư cấp nước sạch nông thôn 

theo quy định. Chỉ đạo nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo 

chỉ tiêu đã giao cho các địa phương. Phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu dân số nông 

thôn được sử dụng nước sạch năm 2020 từ 95% trở lên. 

- Công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai: Duy trì nghiêm chế độ 

thường trực, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, hư hỏng về đê điều và 

các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân. Kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các 

công trình đê điều, thủy lợi phòng chống lụt bão, đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

- Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM): Đôn đốc, hướng dẫn các 

huyện thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; phấn 

đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 25% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 

có 10 mô hình NTM kiểu mẫu và huyện Hải Hậu cơ bản đạt tiêu chí huyện 

NTM nâng cao. Tiếp tục phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn thuộc Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có từ 

100 sản phẩm trở lên được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, 4 sao. 

- Tài nguyên và Môi trường: Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 

quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2025 theo quy định. 

Hoàn thành Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất và Danh mục các 

dự án công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021; Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu 

của đất đối với từng loại vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quy 

chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại khu vực giáp ranh 
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giữa tỉnh Nam Định và Thái Bình; Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ 

quan Đăng ký đất đai. Triển khai thực hiện Đề án quản lý, xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025. 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 duyệt; 30 dự án thuê đất nhưng không 

triển khai thực hiện dự án hoặc ngừng hoạt động, còn nợ tiền thuê đất. Giám sát 

chặt chẽ việc thực hiện khai thác khoáng sản, tài nguyên nước theo đúng quy 

định của pháp luật. 

3. Công thương  

- Công nghiệp: Tiếp tục triển khai đồng bộ các các nhiệm vụ, giải pháp tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất 

khẩu và xúc tiến thương mại trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 

biến phức tạp; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch đã đề ra. Tổ chức 

Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh 

nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư 

xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận; 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,... Triển 

khai thực hiện đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công 

nghiệp tỉnh Nam Định theo nội dung Văn bản số 747/TTg-CN ngày 18/6/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục phối hợp với Nhà đầu tư hoàn thành các thủ 

tục xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định I tại huyện Hải Hậu. 

- Thương mại: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị 

trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá; tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trong điều 

kiện nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi của dịch bệnh. Kiểm soát, ổn định 

thị trường, kiên quyết 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. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc tỉnh 

Nam Định; hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham dự các Hội chợ triển lãm nhằm 

quảng bá thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. 

4. Công tác quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm  

- Quy hoạch: Triển khai thực hiện các nội dung điều chỉnh Quy hoạch 

chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; bổ sung khu 

kinh tế Ninh cơ vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam  

theo Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp tục triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn tại các 
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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,… 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, tiến độ thi công các 

công trình trọng điểm: 

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án: Xây dựng tuyến đường bộ 

ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh 

biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn I); Khu 

Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; Tỉnh lộ 485B, 

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

Định; Khu đô thị mới phía Nam sông Đào; Các dự án xây dựng hạ tầng khu đô 

thị, khu dân cư tập trung của các huyện, thành phố; Giai đoạn III dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng Khu đô thị Dệt may; Các dự án khu đô thị Thống Nhất, Mỹ 

Trung,…  

+ Khởi công dự án Nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống lụt, bão đê 

hữu sông Hồng và đê tả sông Đào, thành phố Nam Định. Tiếp tục đôn đốc hoàn 

thiện thủ tục đầu tư và triển khai công tác GPMB để khởi công dự án Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định; Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành, 

huyện Mỹ Lộc; Tiếp tục đôn đốc thực hiện các thủ tục đầu tư dự án 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; Chuẩn bị cho công tác GPMB để đầu tư xây 

dựng cầu Đống Cao, cầu Bến Mới.,…  

- Chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công khẩn trương hoàn 

thiện thủ tục, đôn đốc tiến độ thi công đảm bảo giải ngân vốn theo quy định; 

trình các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chuyển vốn đối với các dự án chậm 

giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu vốn, có 

khả năng giải ngân tốt hơn. Hoàn thành xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp 

giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện dự án đầu tư sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý, điều hành. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc 

tiến độ thực hiện và có phương án xử lý đối với các dự án được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngoài NSNN triển khai chậm, không triển khai hoặc triển khai không 

đúng mục đích so với quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Triển 

khai thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính 

phủ và Văn bản số 112/UBND-VP5 ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc 

nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 
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5. Xây dựng, Giao thông, Truyền thông, Điện lực 

- Xây dựng: Phê duyệt và 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. Hoàn thành 

xác định Chỉ số giá xây dựng (cơ cấu chi phí thời điểm gốc năm 2020). 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 nguồn vốn đầu tư công. 

- 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. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia không lái 

xe” góp phần kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số 

người chết, số người bị thương). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trật tự an toàn giao thông.  

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

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

Thực hiện chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo Nghị định số 

91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ. Ban hành và triển khai Kế hoạch 

thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng 

công nghệ thông tin tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025. Tổ chức các lớp tập 

huấn, đào tạo về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ, công chức phụ trách thông 

tin của các Sở, ngành, địa phương. 

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

doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư các 

dự án nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. 

6. Tài chính, Ngân hàng 

- Tài chính: Theo dõi chặt chẽ diễn biến, tiến độ thu ngân sách; đánh giá 

phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực và tác động của dịch bệnh Covid-19 

đến nguồn thu, kết quả thu ngân sách; rà soát, xác định nguồn thu còn tiềm 

năng, các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế còn thất thu để kịp thời có giải pháp thu 

phù hợp, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 ở mức 

cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài 

chính, ngân sách những tháng cuối năm 2020. Xây dựng Kế hoạch tài chính 5 

năm 2021-2025. Triển khai thực hiện Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 

116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của 

năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 

Đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, chi cho an sinh xã hội và công tác phòng 

chống dịch bệnh.  
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- Ngân hàng: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các chính sách 

tiền tệ, tín dụng đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Tích cực huy động các 

nguồn vốn, chủ động cân đối để đảm bảo khả năng thanh khoản và chỉ tiêu tăng 

trưởng tín dụng. Tập trung vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều 

kiện thuận lợi tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia 

đình, góp phần hạn chế tín dụng đen. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, 

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

đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Kế hoạch thực 

hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa 

bàn tỉnh. 

7. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội  

- Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ học 

kỳ I năm học 2020-2021; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 

12 và thành lập các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021. 

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề của “Chuyển 

đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. Triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề “Đẩy 

mạnh phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”; đề án Bảo 

đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, 

giai đoạn 2017-2025. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6.  

- Y tế: Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức 

khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng 

chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn, nhất là dịch bệnh 

Covid-19. Tiếp tục duy trì sẵn sàng, đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang 

thiết bị y tế,… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công 

tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh, giáo dục sức khỏe, an toàn vệ sinh 

thực phẩm; kiểm tra giám sát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Lao động - Xã hội: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình lao động, việc làm 

và triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động theo đúng chỉ đạo của Chính 

phủ và của tỉnh. 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. Tổ chức rà soát, điều 

tra, phân loại hộ gia đình năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đảm bảo 

theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

theo Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh; rà soát nhu 

cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021. Tổ chức Tháng hành động 

vì bình đẳng giới và chống bạo lực trên cơ sở giới. 

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

nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân. 

Hoàn thiện đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu 

Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định đến năm 2030”; đề án tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 05 năm Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người 
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Việt được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân 

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

hướng đến năm 2030. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Hội khỏe Phù 

Đổng tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X và Đại hội thể thao Đông 

Nam Á Seagames 31. Tăng cường công tác quản lý lễ hội; kiểm tra, kiểm soát 

các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hoá công cộng như quảng cáo, biểu diễn 

nghệ thuật, lưu trú du lịch. 

- Khoa học công nghệ: Quản lý tốt việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ đã được phê duyệt, trong đó tập trung thực hiện tốt các 

dự án về hỗ trợ đổi mới công nghệ, áp dụng các công cụ sản xuất tiên tiến để 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa,… Tiếp tục hỗ trợ doanh 

nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định, nhất là trong các 

hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng 

sản phẩm hàng hóa thiết yếu theo kế hoạch. 

- Phát thanh truyền hình, Báo Nam Định: Chủ động thông tin đầy đủ, kịp 

thời, 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 thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII; 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,… Chuẩn bị tốt các tác phẩm báo chí tham gia Giải báo 

chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V; liên hoan truyền 

hình toàn quốc năm 2020. 

- Bảo hiểm xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, mở rộng các đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 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 

- Chuẩn bị tốt các đề án, báo cáo trình tại Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII.  

- Hoàn thành việc khắc phục những tồn tại trong công tác tuyển dụng cán 

bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban 

Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc 

xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 
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quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII: số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của  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; số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 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.  

- Triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2020. Hướng dẫn các cấp, các ngành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.   

- Tôn giáo: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động 

tôn giáo, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.  

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

hỗ trợ doanh nghiệp 

- Tiếp tục triển khai thí điểm đô thị thông minh; dự án Phát triển hạ tầng 

khung Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020. Ban hành và triển khai thực hiện 

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, 

tổ chức tỉnh Nam Định; Kế hoạch thực hiện đề án lưu trữ tài liệu điện tử của các 

cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch cải cách 

hành chính giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Bộ 

chỉ số chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với các Sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố.   

- Các cấp, các ngành tiếp tục phát huy 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.  

- Tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020 theo Kế hoạch số 

17/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm các giải 

pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành 

chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước.  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ 

doanh nghiệp; Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đẩy mạnh hoạt động xúc 

tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về tìm 

hiểu, đầu tư vào tỉnh, nhất là các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với 
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môi trường, các dự án trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, 

thương mại, giáo dục đào tạo, y tế, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu 

công nghiệp,…  

10. An ninh, Quốc phòng, Nội chính 

- Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. 

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

lây nhiễm Covid-19 trong khu cách ly. Ban hành và triển khai thực hiện Đề án 

tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách dân 

quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện 

quy trình các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 theo đúng 

quy định. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng an ninh quốc phòng 

theo quy hoạch được duyệt. 

- Biên phòng: Tổ chức nắm chắc tình hình trên biển; thực hiện nghiêm các 

chế độ bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu. Đấu tranh toàn diện với các loại tội 

phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại.Tăng cường công tác tuần tra 

bảo vệ chủ quyền, kết hợp giám sát hoạt động nghề cá; kiểm soát chặt chẽ khu 

vực biên giới biển. 

- An ninh: Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế 

và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính 

trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh 

các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong các tháng cuối năm. Tổ chức 

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới”; tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020; 

tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2015-2020 và triển khai Chỉ thị 

của UBND tỉnh về công tác phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại 

tội phạm, tệ nạn xã hội; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện quy định 

về an toàn phòng cháy chữa cháy. 

- Thanh tra: Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, 

xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc 

đông người phức tạp, rà soát các vụ việc khiếu tố tồn đọng để tập trung giải 

quyết dứt điểm, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp. Tập trung hoàn thành kế 

hoạch thanh tra đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng pháp 

luật. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 

2020; đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham 

nhũng giai đoạn từ năm 2019-2021”. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện 

kê khai tài sản thu nhập lần đầu theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.  
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- Tư pháp, Thi hành án: Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đảm bảo tiến độ, chất 

lượng công tác xây dựng, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND và UBND tỉnh. Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận 

số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 2020. Tập trung thi 

hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện nhất là các vụ việc phức tạp, có giá trị 

thi hành lớn, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước. 

11. Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành ở 

mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tiếp tục hoàn 

thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và Kế 

hoạch đầu tư công năm 2021. 

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; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh; 

- Lưu VP1, VP2. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
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