
Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định họp và cho ý kiến một số nội dung 

Chiều 27/10/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị họp và 

cho ý kiến, thông qua các Dự thảo một số nội dung. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn 

- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội 

nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành 

ủy; đồng chí Phạm Duy Hưng – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 

UBND thành phố. 

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố 

chủ trì hội nghị 

            Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy đã nghe và cho ý kiến 

các nội dung: Dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế trong giai đoạn mới; Dự thảo Quy 

chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng của BTV 

Thành ủy; Dự thảo Thông báo “kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương đối với Ban chấp 

hành Đảng bộ và cá nhân các đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chính trị viên Ban chỉ 

huy quân sự thành phố; Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; 

Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ quân sự” tại các phường Cửa Bắc, 

Nguyễn Du và Ban Chi ủy chi bộ trường THPT Nguyễn Khuyến; Tờ trình của 

UBND thành phố về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ 

trương đầu tư các dự án đầu tư công. 



 

Các đại biểu dự hội nghị 

Sau khi thảo luận, đồng chí Bí thư Thành ủy đã làm rõ và bổ sung một số 

nội dung vào các Dự thảo, tờ trình, đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu, hoàn 

thiện các Dự thảo trước khi ban hành. 

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về công 

tác cán bộ, phát triển Đảng của Đảng bộ thành phố./. 
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