
TP Nam Định tổ chức Hội nghị giao ban tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 

I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II. 

          Chiều ngày 05/04/2021, UBND thành phố tổ chức Hội nghị giao ban tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 

II và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đồng chí Phạm Duy 

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

nghị, cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo 

các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố. 

 

Toàn cảnh hội nghị 

          Thực hiện nhiệm vụ Quý I 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, sự cố gắng của 

cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục 

duy trì ổn định và phát triển so với cùng kỳ. 

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh 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. 



          Trong quý I/2021, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được chỉ đạo 

quyết liệt, đến nay thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính Covid-19 

trong cộng đồng. Hiện nay, tổng số thực hiện cách ly 326 người tại 23/25 phường xã; 

tổng số tự theo dõi và báo cáo sức khỏe là 419 người. Đến nay không còn trường hợp 

nào phải cách ly tại nhà cũng như cơ sở tập trung. Trung tâm y tế thành phố đã lấy 

mẫu sàng lọc cho 436 trường hợp đi về từ vùng dịch. Thời gian tới, Trung tâm y tế 

thành phố tiếp tục thực hiện 4 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, điều trị và 4 

tại chỗ. Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch 

trong cộng đồng. Chủ động phát hiện sớm các trường hợp từ các điểm dịch về thành 

phố. Các trường hợp có dấu hiệu lâm sàng nghi nhiễm Covid -19 trong cộng đồng, 

phải được cập nhật, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sau khi có điều tra của Trung tâm y 

tế. 

          Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý quý I ước đạt 2.755,6 tỷ đồng, 

tăng 8,26% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước thu là 562.952 triệu đồng đạt 17% dự 

toán tỉnh, 17% dự toán thành phố và bằng 92% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước chi 

là 209. 463 triệu đồng, đạt 92% dự toán thành phố và bằng 103% so với cùng kỳ. 

Trong quý I năm 2021, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách là 

101.944, 4 triệu đồng với 3.439 khách hàng có dư nợ. Tổng nợ quá hạn đến ngày 

21/3/2021 là 807,41 triệu đồng, chiếm 0,79% dư nợ. Về xây dựng cơ bản, trong quý 

I/2021, hoàn thành thi công xây lắp 03 công trình, các công trình đang thi công cơ bản 

đảm bảo tiến độ so với hợp đồng; triển khai chuẩn bị đầu tư các dự án mới: xây dựng 

khu tái định cư phường Lộc Vượng, xây dựng cải tạo trường tiểu học Phạm Hồng 

Thái, xây dựng trụ sở Thành ủy - HĐND- UBND thành phố. Đối với công tác giải 

phóng mặt bằng, tiếp tục triển khai và giải quyết tồn tại các dự án: khu đô thị mới 

phía Nam sông Đào giai đoạn 2, dự án đường Lưu Hữu Phước kéo dài. Triển triển 

khai đầy đủ các bước, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; 

phát động phong trào thi đua trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

          Tổ chức thành công Lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Tân Sửu năm 2021. 

Không để xảy ra tình trạng lây lan, bùng phát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 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, các đoàn học sinh giỏi Thành phố tiếp tục giữ vững thành tích dẫn đầu toàn tỉnh 

trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, thể thao đảm bảo 

an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Đã hoàn thành kiện toàn và phân 

công nhiệm vụ Lãnh đạo UBND thành phố, các Ủy viên UBND thành phố. 



Về công tác cải cách hành chính, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố đã 

tiếp nhận 2794 hồ sơ (gồm cả hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất thai thành 

phố tiếp nhận), giải quyết 2045 hồ sơ, đạt 73,1%, không có hồ sơ quá hạn. Trong quý 

I, UBND thành phố đã tiếp nhận 1452 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, tiếp nhận 641 hồ 

sơ mức độ 4 và giải quyết 82 hồ sơ liên thông thuộc lĩnh vực Lao động TB&XH. 

          Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, 

đúng luật. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm và 

thường xuyên chỉ đạo quyết liệt, trong quý I, các cấp các ngành trong thành phố đã 

tiếp 246 phiên với 53 lượt người, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2020; tiếp nhận 108 

đơn thư, tăng 29% so với cùng kỳ. Đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội được 

tăng cường đạt nhiều kết quả; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong 3 tháng đầu năm 2021 vẫn 

còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 

khó lường, tác động trực tiếp, sâu rộng đến các hoạt động kinh tế - xã hội với mức độ 

ảnh hưởng ngày càng lớn. Vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng 

trên địa bàn. Việc thực hiện các thủ tục hành chính, công tác tham mưu của một số 

đơn vị chưa đảm bảo theo quy định, chất lượng tham mưu một số việc chưa đạt yêu 

cầu. 

 

Đ/c Phạm Duy Hưng – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND phát 

biểu kết luận hội nghị 



          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí 

thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phòng Kinh tế cần tập trung đôn 

đốc, hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; xây 

dựng phương án hộ đê toàn tuyến, kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2026. Ở lĩnh vực 

thương mại, tiếp tục rà soát các khoản thu để có giải pháp ngay từ đầu năm, sớm triển 

khai công tác đấu giá QSĐ để tạo nguồn thu; đảm bảo chi cho con người, công tác 

bầu cử và các nhiệm vụ đột xuất của thành phố. Đảm bảo tiến độ các công trình xây 

dựng cơ bản. Tập trung rà soát, giải quyết các tồn tại  trong công tác GPMB các dự án. 

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai. Ở 

lĩnh vực môi trường, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phường xã, các 

hội đoàn thể phát động phong trào xuống đường làm VSMT hàng tuần, hàng tháng, 

thiết lập nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Tập trung rà 

soát, lậpi quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Ở lĩnh vực quốc phòng, cần 

bám sát các văn bản chỉ đạo để triển khai thành cong diễn tập khu vực phòng thủ 

thành phố Nam Định năm 2021; tập trung rà soát, phúc tra nguồn công dân thực hiện 

nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022. Kiểm tra, phát hiện, xử lý 

nghiêm tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị, đến 

nay Lãnh đạo UBND thành phố đã được kiện toàn, các phòng, ban đơn vị thuộc thành 

phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị tham mưu cho UBND kiện 

toàn các Hội đồng, Ban chỉ đạo của thành phố để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 

các nhiệm vụ công tác của thành phố. Tăng cường công tác ANCT-TTATXH trên địa 

bàn, đặc biệt là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt, cần tập trung giải quyết đơn thư khiếu 

nại tố cáo, nhất là đối với các kiến nghị của nhân dân./. 

 


