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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội tháng 6/2021
và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2021.
Kính gửi: - UBND tỉnh Nam Định;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6.
1. Sản xuất
1.1. Công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý (so sánh theo giá 2010) tháng
6 ước đạt 1.414,2 tỷ đồng, tăng 10,17% so với tháng trước; cộng dồn 6 tháng ước
đạt 6.485 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 13,51%.
1.2. Nông nghiệp
- Đến nay, toàn thành phố đã thu hoạch xong 626 ha lúa vụ Xuân, năng suất
ước đạt 54,55 tạ/ha. Các phường, xã có đất nông nghiệp tích cực chuẩn bị các điều
kiện phục vụ sản xuất vụ Mùa 2021.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Nam
Định. Triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở
trâu, bò năm 2021; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đàn chó và phòng, chống
bệnh Dại ở động vật.
- Công tác xây dựng NTM: 3/3 xã đạt 17/19 tiêu chí. UBND thành phố đã có
văn bản chỉ đạo các xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí NTM nâng cao song
song với việc làm các thủ tục tự đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí.
- Công tác phòng chống thiên tai: đã tổ chức diễn tập PCTT và TKCN, kiểm
tra các công trình trọng điểm và nhà yếu, nhà tạm trên địa bàn. Triển khai các biện
pháp phòng, chống và ứng phó với cơn bão số 2 đảm bảo an toàn. Chỉ đạo UBND
các phường, xã cùng các đơn vị liên quan thực hiện công tác PCTT đảm bảo an
toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng, trọng điểm đê, kè, cống xung yếu
mùa mưa bão năm 2021.
2. Tài chính - thương mại
2.1. Thu chi ngân sách
- Ước thu 1.566.535 triệu đồng, ngân sách thành phố được điều hành là
614.017 triệu đồng; ngân sách xã phường được điều hành là 84.898 triệu đồng.
Thu từ kinh tế trên địa bàn: Ước thu 1.074.529 triệu đồng, ngân sách thành phố
được điều hành 315.656 triệu đồng; ngân sách xã phường được điều hành 14.839

triệu đồng, đạt 45% dự toán Tỉnh và thành phố giao (thành phố thu 52%) và bằng
118% so với cùng kỳ (phần thành phố thu so cùng kỳ đạt 130%)(1).
- Ước chi 414.688 triệu đồng, ngân sách thành phố 349.500 triệu đồng; ngân
sách xã phường 65.188 triệu đồng, đạt 58% dự toán thành phố và bằng 102% so
với cùng kỳ. Đảm bảo chi theo dự toán và các khoản chi cho con người, công tác
phòng chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ đột xuất của thành phố.
2.2. Thương mại: Trong tháng, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng
chính sách là 104.006,44 triệu đồng với 3.297 khách hàng có dư nợ. Tổng nợ quá
hạn đến ngày 21/6/2021 là 791,54 triệu đồng, chiếm 0,76% dư nợ.
3. Công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng (GPMB)
3.1. Công tác xây dựng cơ bản
- Trong tháng, các công trình đang trong quá trình thi công cơ bản đảm bảo
tiến độ so với hợp đồng(2) và triển khai thủ tục đầu tư các dự án mới: Đường Giải
Phóng (đoạn từ đường Sắt đến đường Điện Biên), Xây dựng khu tái định cư
phường Lộc Vượng, Xây dựng trụ sở Thành ủy- HĐND-UBND thành phố, Dự án
xây dựng, cải tạo kín hóa tuyến thoát nước kênh Gia đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão
đến đường Trần Huy Liệu... (3).
Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất đạt 43% dự toán tỉnh, thành phố giao (thành phố thu 46%) và bằng
111% so với cùng kỳ (thành phố thu đạt 104%). Phần Cục thuế thu điều tiết cho ngân sách thành phố đạt
63% dự toán thành phố và bằng 115% so với cùng kỳ.
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(1)Xây dựng tuyến đường trung tâm phía Nam TP đoạn nối từ tỉnh lộ 490C đến đường đi cầu Tân
Phong: Đang tạm dừng thi công chờ mặt bằng để tiếp tục triển khai. (2) Xây dựng khu đô thị mới phía
nam Sông Đào GĐ I: Khối lượng ước đạt 55% giá trị hợp đồng; Giai đoạn II: Đã hoàn thành hồ sơ thiết
kế bản vẽ thi công dự toán, đang chuẩn bị các thủ tục trình phê duyệt. (3) Đường Lưu Hữu Phước kéo dài
(đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và khu TĐC Liên Hà 1, P Lộc Hạ: Đang thi công
lớp cấp phối đá dăm lớp trên các tuyến đường Lưu Hữu Phước kéo dài, N2, N3, N4, N5, N6, D3; Đang
đổ bê tông lát hè các tuyến đường .Thi công khuôn viên cây xanh CX3, bể xử lý nước thải. Khối lượng
ước đạt 80% giá trị Hợp đồng. (4) Cải tạo xây dựng trường TH Nguyễn Trãi: Xây tường thu hồi mái tầng
3. Thi công lát nền tầng 1, trát tường trong nhà tầng 2, trát tường ngoài nhà. Khối lượng ước đạt 45% giá
trị Hợp đồng.
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(1) Đường Giải Phóng (đoạn từ đường Sắt đến đường Điện Biên): Tư vấn đã có báo cáo xin điều chỉnh
chủ trương đầu tư dự án. Về GPMB: Phòng Tài nguyên và môi trường đã báo cáo kết quả rà soát hồ sơ
GPMB từ năm 1997 đến năm 2005 và việc cấp GCN QSDĐ của các hộ. (2) Công trình Xây dựng khu tái
định cư P.Lộc Vượng: Ban quản lý đang xem xét hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, đã phê duyệt
chi phí thẩm tra TKBVTC. (3) Công trình xây dựng đường gom QL10 (đoạn từ đường Tức Mạc đến
đường Phù Nghĩa Nam Định): đang trình sở Xây dựng thẩm định thiết kế dự toán công trình. (4) Xây
dựng trụ sở Thành ủy- HĐND-UBND TP: UBND tỉnh đã có QĐ số 397/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều
chỉnhkế hoạch thi tuyển và nhiệm vụ, dự toán, quy chế thi tuyển kiến trúc. (5) Xây dựng Cải tạo Trường
tiểu học Phạm Hồng Thái: Đang trình sở Xây dựng thẩm định dự án đầu tư. Đã bổ sung hồ sơ theo yêu
cầu của Sở Xây dựng. (6) Xây dựng khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ: Đã phê duyệt quy hoạch chi
tiết 1/500. (7) Xây dựng tuyến cống thoát nước nối từ cống đường Trần Hưng Đạo đến cống đường
Thượng Lỗi: đã phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT. (8) Cải tạo, nâng cấp
đường vào chi cục thuế TP Nam Định-Mỹ Lộc, P. Lộc Vượng: Đã phê duyệt nhiệm vụ khảo sát thiết kế
lập báo cáo KTKT. (9) Dự án Xây dựng, cải tạo kín hóa tuyến thoát nước kênh Gia đoạn từ đường Phạm
Ngũ Lão đến đường Trần Huy Liệu P.Mỹ Xá TP Nam Định. Ngày 17/6/2021 UBND TP đã trình sở
KHĐT thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Hiện ban QL đang phối hợp sở KHĐT xin ý
kiến các sở liên quan. (10) Dự án Xây dựng Trường Tiểu học phường Cửa Nam tại khu ĐTM phía Nam
sông Đào, TP Nam Định và Cải tạo trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, TP Nam Định: UBND TP đã
trình UBND tỉnh, sở KHĐT thẩm định phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Sở KHĐT có văn
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3.2. Công tác Giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất
- Tiếp tục GPMB các dự án: Xây dựng tuyến đường trung tâm phía Nam
thành phố (tỉnh lộ 490C đến đường đi cầu Tân Phong); Khu ĐTM phía Nam sông
Đào; Đường Lưu Hữu Phước và Khu TĐC Liên Hà; Dự án đầu tư xây dựng khu
trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử văn hóa Trần tại tỉnh Nam Định; Xây
dựng khu TĐC phường Lộc Vượng; Xây dựng đường gom Quốc lộ 10; Dự án cải
tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội
- Thành phố Hồ Chí Minh; Nâng cấp hệ thống công trình phòng chống lụt bão đê
hữu sông Hồng và tả sông Đào thuộc địa bàn Thành phố Nam Định.
- Đang tiếp tục giải quyết tồn tại GPMB dự án: Xây dựng kè và đường dạo
ven hồ Hàng Nan; Xây dựng hoàn thiện đường Trần Bích San đoạn giao với đường
Nguyễn Văn Trỗi; Xây dựng khu TĐC phục vụ GPMB phường Cửa Nam Dự án;
xây dựng khu TĐC Đông Đông Mạc, Khu ĐTM Tây Đông Mạc; Xây dựng khu đô
thị mới Thống Nhất Giai đoạn 3; Khu đô thị mới Mỹ Trung Giai đoạn 2…
- Phê duyệt chi phí đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2021 thành phố Nam
Định để thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho Trung tâm dịch vụ đấu giá
tài sản tỉnh Nam Định (249.873.000 đồng).
4. Công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường
4.1. Quản lý đô thị
- Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Nguyễn Công Trứ,
phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Ngày 14/6/2021, UBND tỉnh đã có văn
bản 363/UBND-VP5 đồng ý chủ trương UBND thành phố Nam Định được lập thủ
tục, hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Trần Quang Khải,
phường Cửa Nam, xã Nam Phong và xã Nam Vân.
- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị xử lý hạ tầng các đường dây cáp điện, cáp
viễn thông, hố ga, bể cáp, bể đồng hồ, cột điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao
thông, tại nạn điện.
- Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành
phố. Tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên
địa bàn thành phố(4).
- Tiếp tục các công việc quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước. Duy trì thường
xuyên vệ sinh môi trường theo hợp đồng giữa Công ty Cổ phần môi trường Nam
Định và UBND thành phố. Kiểm tra, giám sát công tác duy tu điện chiếu sáng, cây

bản tham gia góp ý thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi các sở có liên quan xin ý kiến. (11)
Cải tạo nâng cấp hè đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Trường chinh đến đường Trần Nhân Tông):
Ngày 18/6/2021 UBND TP đã trình sở KHĐT thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
4 Trong đó: 02 trường hợp xây dựng ko phép tại Lộc Hạ, 01 trường hợp ko phép tại phường Quang trung:
Các trường hợp trên đã được UBND phường giải quyết và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ, khôi phục hiện
trạng ban đầu; 01 trường hợp xây dựng ko phép tại phường Vị xuyên đã ban hành Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính và đang hoàn thiện thủ tục xin CPXD (Công ty CP dược phẩm Nam Hà); 01 trường hợp
ko phép tại xã Nam Phong đã lập biên bản xử lý; 03 trường hợp vi phạm về tập kết vật liệu tại địa bàn
phường Quang Trung (01 trường hợp) và Trần Hưng Đạo (02 trường hợp) đã được UBND phường xử lý.
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xanh, thoát nước thường xuyên đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp theo hợp đồng
giữa Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định và UBND thành phố.
4.2. Quản lý đất đai, môi trường
- UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành
phố Nam Định.
- Trong tháng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 40
trường hợp theo quy định(5). Công nhận bổ sung diện tích tăng thêm cho 05 hộ
(trong đó: 02 hộ tại phường Trần Đăng Ninh; 01 hộ phường Văn Miếu; 02 hộ
phường Trần Tế Xương); hủy kết quả phê duyệt phương án NVTC khi cấp GCN
QSDĐ đối với 04 hộ tại xã Nam Vân; cho phép 02 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng
đất với diện tích 57,6 m2 (trong đó, xã Nam Phong: 01 trường hợp, phường Lộc
Vượng: 01 trường hợp).
- Hoàn thành kiểm tra việc giải quyết cấp GCN QSDĐ trên địa bàn các
phường, xã.
- Trình HĐND thành phố thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 20212030. Thông báo công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất để thực hiện kế hoạch
các công trình, dự án năm 2021 thành phố Nam Định. Ban hành Quy chế phối hợp
xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn thành phố.
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải
đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2021.
5. Văn hoá - Xã hội
5.1. Giáo dục - Đào tạo
- Tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022, đảm bảo 100% số học sinh trong độ
tuổi được tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6. Tổ chức thành công kỳ thi đầu cấp trường
THCS Trần Đăng Ninh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị tốt
các điều kiện phục vụ kỳ thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 20212022 và THPT quốc gia năm 2021 tại cụm thi tỉnh Nam Định.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất và các điều kiện thực
hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để chuẩn bị cho năm học mới
2021-2022.
5.2. Y tế, Dân số
- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất
huyết; phòng chống, giám sát dịch bệnh mùa hè và các dịch bệnh khác; thực hiện tốt
công tác khám chữa bệnh, thường trực cấp cứu, không có tai biến trong điều trị; thực
hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức thực hiện “Ngày vi chất dinh dưỡng” cho trẻ em từ 06 tháng đến
36 tháng tuổi uống Vitamin A, đạt 100% đảm bảo an toàn, hiệu quả; tỷ lệ suy dinh
5

Trong đó: phường Lộc Hạ: 02 hộ; phường Hạ Long: 02 hộ; phường Bà Triệu: 01 hộ; phường Ngô Quyền: 01 hộ;
phường Mỹ Xá: 22 hộ; 03 hộ thuộc diện di chuyển GPMB và 09 hộ gia đình, cá nhân đợt 65 mua nhà thuộc sở hữu
nhà nước.
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dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: cân nặng/ tuổi là 1.340/17.509 = 7.65%, chiều cao/ tuổi
là 1.736/17.509 = 9,91%
- Ước số trẻ sinh ra 6 tháng đầu năm là 1438 cháu giảm 16 cháu so cùng kỳ
năm 2020 (1454 cháu); Ước số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 6 tháng đầu năm là
178 giảm 04 cháu so cùng kỳ năm 2020 (182 cháu); Tỷ số giới tính khi sinh là
114,5 cháu trai/100 cháu gái.
* Công tác phòng, chống dịch Covid-19:
- Phê duyệt 05 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khu điều trị
Trung tâm Y tế thành phố Nam Định và 07 trường hợp cách ly tập trung của tỉnh.
Bàn giao 47 trường hợp: hoàn thành cách ly từ bệnh viện K Tân Triều, Bắc Giang
và từ nước ngoài về(6).
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan quản lý chuyên gia người lao động nước ngoài
tại các doanh nghiệp; và các công nhân trên địa bàn thành phố; Chỉ đạo Chủ các cơ
sở kinh doanh, sản xuất tự xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động của cơ
sở mình/1 tuần (lưu ý các đối tượng có nguy cơ cao: tổ trưởng tổ sản xuất, quản
đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, người vận chuyển, giao nhận hàng, …)
- Tiếp tục duy trì 2 đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố và 25 tổ kiểm
tra, xử lý của phường, xã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Giao UBND các
phường, xã xử lý việc chấp hành các quy định trong phòng chống dịch Covid-19
(cụ thể: 14 trường hợp không đeo khẩu trang)
- Triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 đợt 2 đối với 600 liều vắc
xin được cấp cho 696 đối tượng theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của
Thủ tướng Chính phủ, chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm
chủng.
5.3. Văn hoá, thông tin, thể thao
- Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền về kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày
17/3/2017 của UBND thành phố về lập trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ
sinh môi trường, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ; tuyên truyền Tháng hành động
phòng chống bạo lực gia đình; kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời
kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2021); kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình
Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021).
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm tra kinh doanh dịch vụ
Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố. Kiểm tra các hoạt
động văn hóa và kinh doanh dịch vụ Văn hóa - Thông tin trên địa bàn thành phố,
nhắc nhở 05 đơn vị quảng cáo vi phạm về thời gian và địa điểm quảng cáo. Thẩm
định và cấp phép 04 hộ kinh doanh đủ điều kiện hoạt động cấp giấy phép kinh
doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng

6 Tính đến 17h00’ ngày 21/6/2021, thành phố NĐ có: Cách ly y tế tập trung của tỉnh: 07 trường hợp; Cách ly tại

khu điều trị Trung tâm y tế TP: 01 trường hợp; đang cách ly tại nhà: 83 trường hợp; hết thời gian cách ly tại nhà:
770 trường hợp; Tự theo dõi sức khỏe: 702 trường hợp.
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- Hướng dẫn các phường, xã các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19 tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm,
cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Hướng dẫn các phường, xã thông báo, rà soát, tổng hợp các cá nhân các cá
nhân có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu
tú” lần thứ 10.
5.4. Lao động thương binh xã hội
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã
hội( ) và tổ chức thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi tại 1 số trường mầm non, nhà
văn hóa thiếu nhi thành phố, trung tâm cứu trợ trẻ em thành phố nhân ngày quốc tế
thiếu nhi 1/6(8). Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 74
năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021). Phát động ủng hộ Quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021; xây dựng kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện
thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung-cầu lao động theo Thông tư
27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội. Rà soát áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2021.
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6. Quốc phòng - an ninh - nội chính
6.1. Quân sự, quốc phòng địa phương
- Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy
nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động nắm chắc tình hình,
kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững ANCTTTATXH trên địa bàn.
- Xây dựng văn kiện và làm công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ
thành phố Nam Định năm 2021; Tổ chức kiểm tra hệ thống mốc khống chế Pháo
binh, mốc Quân dụng năm 2021. Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân
tự vệ. Tăng cường quản lý đất Quốc phòng, công trình Quốc phòng trên địa bàn
Thành phố. Mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng đối tượng 4 cho
trường THPT Trần Hưng Đạo, quân số 80 đồng chí.
6.2. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội
- Tập trung chỉ đạo các đơn vị tấn công trấn áp tội phạm, đường dây, tụ
điểm ma túy trên địa bàn hưởng ứng thực hiện "Tháng hành động phòng, chống
ma túy" năm 2021. Tăng cường tuần tra, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn, nhất

Thẩm định 42 hồ sơ thân nhân liệt sỹ, người HĐKC giải phóng dân tộc, người HĐKC nhiễm CĐHH, tuất liệt sỹ, tù
đày, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cựu chiến binh chết đề nghị hưởng mai táng phí và trợ cấp 1 lần; Xác nhận
cho 05 lượt người có công; Thẩm định 05 hồ sơ hưởng mai táng phí theo QĐ 62, 06 hồ sơ theo Quyết định 290; Thờ
cúng LS: 20 hồ sơ; Mua BHYT thân nhân TBB 61% và NCC: 19 người; Chi trả hỗ trợ trang cấp cho NCC 242,85
triệu đồng, hỗ trợ học sinh, sinh viên con của NCC 572,982 triệu đồng; Duyệt trợ cấp đối với 31 người trên 80 tuổi,
22 người khuyết tật, 03 người cao tuổi cô đơn; hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với 01 hộ gia đình đang trực tiếp chăm
sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng.
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Tặng quà 30 cháu thiếu nhi trên địa bàn thành phố (Nam Phong, Nam Vân, Cửa Nam, Lộc An), số học bổng trao
12,5triệu đồng, tặng xe đạp (5 cái) trị giá 7,5 triệu đồng.
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là tội phạm trộm cắp dây cáp điện trung tính tại các trạm biến áp trên địa bàn
thành phố.
- Nắm chắc tình hình mâu thuẫn khiếu tố trong nội bộ nhân dân, tình hình
liên quan đến hoạt động tôn giáo, không để xẩy ra đột xuất, bất ngờ, trong tháng
xảy ra 10 vụ phạm pháp hình sự, bằng số vụ so với tháng trước. Đã điều tra làm
rõ 7/10 vụ, đạt 70 %( 9).
- Tai, tệ nạn xã hội: xảy ra 2 vụ va chạm giao thông, làm 2 người bị
thương; tăng 1 vụ so với tháng trước. Xảy ra 6 vụ 6 người chết do bệnh lý, tự
tử... và 1 vụ cháy lốp ô tô, thiệt hại không đáng kể.
6.3. Phòng chống tham nhũng - tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
- Tiến hành thanh tra việc quản lý, việc thực hiện chính sách pháp luật
trong quản lý thu, sử dụng các khoản đóng góp của học sinh, cha mẹ học sinh và
hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh tại một số trường trên địa bàn thành
phố theo chương trình kế hoạch.
- Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn đề nghị của công dân.
Trong tháng, tại trụ sở tiếp dân của Thành phố, lãnh đạo thành phố đã tổ chức
tiếp 02 phiên gồm 06 lượt với tổng số 08 người.
- UBND Thành phố tiếp nhận 21 đơn; 04 đơn trùng, 17 đơn phát sinh. Qua
phân loại 17 đơn phát sinh có 12 thuộc thẩm quyền thành phố (trong đó có 11
đơn là kiến nghị, đề nghị, 01 đơn khiếu nại) (10); 04 thuộc thẩm quyền phường,
xã; 01 thuộc thẩm quyền cơ quan khác. Đã chỉ đạo, giao các cơ quan chuyên
môn giải quyết 12/12 đơn thuộc thẩm quyền.
- Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm
chống lãng phí, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phòng
ban thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan mình. Đồng
thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng

Bắt, vận động 3 đối tượng có quyết định truy nã. Khởi tố 1 vụ 1 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; triệt
xóa 2 băng, nhóm côn đồ, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, tín dụng đen. Bắt 2 vụ 7 đối tượng môi giới, chứa chấp mại dâm;
lập hồ sơ đề nghị truy tố 2 đối tượng, xử lý hành chính 5 đối tượng. XLHC 19 vụ 30 đối tượng hình sự, phạt 58,1 triệu
đồng. XLHC 17 vụ 37 đối tượng đánh bạc, phạt 36,2 triệu đồng, cảnh cáo 1 đối tượng. Lập hồ sơ đưa 1 đối tượng hình sự
quản lý, giáo dục tại phường theo Nghị định 111/CP; 5 thanh, thiếu niên hư quản lý, giáo dục theo Đề án 979 của UBND
thành phố. Bắt 27 vụ 33 đối tượng Tàng trữ, mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó: 1 vụ 6 đối
tượng chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. Xử lý hành chính 32 vụ, cảnh cáo 32 đối tượng sử dụng trái phép
chất ma túy. Vận động, phối hợp với gia đình đưa 2 đối tượng tâm thần, ngáo đá đi chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần tỉnh
(TTX, VH). Thi hành quyết định của TAND thành phố đưa 1 đối tượng đi CSCN bắt buộc theo Nghị định 221/CP.
Lập hồ sơ đưa 16 đối tượng nghiện quản lý, giáo dục tại xã, phường theo Nghị định 111/CP và 12 người nghiện cai
nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định 94/CP. Khởi tố 1 vụ 1 đối tượng sản xuất hàng giả. XLHC 12
vụ 12 đối tượng kinh doanh hàng nhập lậu, phạt 27,6 triệu đồng và 11 trường hợp vi phạm quy định vệ sinh ATTP,
BVMTr, phạt 7,9 triệu đồng. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn, gắn với
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đã phát hiện, xử lý 5 cơ sở vi phạm quy định ANTT, phạt 3,1 triệu
đồng; 2 cơ sở vi phạm PCCC, phạt 400.000 đồng. Qua công tác quản lý nhân, hộ khẩu đã phát hiện, xử lý 90 trường
hợp vi phạm Luật cư trú, phạt 28,2 triệu đồng. Thu 2 khẩu súng thể thao, 1 khẩu súng kíp, 18 viên đạn, 21 dao, kiếm
các loại do nhân dân giao nộp. Tăng cường công tác tuần tra bảo đảm TTATGT gắn với phòng ngừa tội phạm; chủ
động phân luồng giao thông hạn chế tai nạn, va chạm, ùn tắc giao thông gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19. Trong tháng, phát hiện 1.203 trường hợp vi phạm, phạt 524,1 triệu đồng.
10 Đơn khiếu nại (lần đầu) của bà Lê Thị Hồng – trú tại tổ 3 Đệ Tứ, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định khiếu
nại phương án nghĩa vụ tài chính xử lý khi cấp GCN QSDĐ.
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chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cán bộ công chức
và toàn thể nhân dân.
- Các phòng, ban chuyên môn của UBND thành phố; UBND các phường,
xã tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phòng chống tham nhũng qua các cuộc
họp giao ban và hệ thống loa phát thanh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
đã cơ bản được các đơn vị thực hiện.
6.4. Tư pháp
Góp ý vào các dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chỉ đạo triển khai các hoạt động
nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2021(chỉ số tuân thủ pháp luật).
6.5. Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền
- Tổng hợp, thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung đề án
vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố
phù hợp với các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các
cơ quan, đơn vị.
- Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các
phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026.
- Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận
vào làm viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố.
- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo
viên mầm non năm 2021.
- Phối hợp tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa
XVII bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND thành phố. Tổ chức toonge
kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026(11).
7. Cải cách hành chính.
- Các lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố duy trì hoạt
động bình thường, tiếp nhận mới tổng số 3480 hồ sơ, cũ chuyển sang là 790 hồ sơ;
giải quyết xong 3577/4270 hồ sơ (đạt 83%, không có hồ sơ quá hạn) (12).
- Trong tháng 6/2021, UBND thành phố đã tiếp nhận 675 hồ sơ dịch vụ công,
trong đó tiếp nhận mới là 401 hồ sơ, 264 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Trong 401 hồ
sơ tiếp nhận mới có 264 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, 167 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.
Đã giải quyết 480 hồ sơ trước và đúng hạn, 185 hồ sơ đang giải quyết, 09 hồ sơ trả
lại, không có hồ sơ quá hạn.
UBND Tỉnh quyết định khen thưởng cho 05 tập thể, 01 cá nhân. UBND thành phố quyết định khen thưởng cho
40 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026.
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chứng thực bản sao giấy tờ: 180 trường hợp; chứng thực chữ ký người dịch: 35 trường hợp; Cấp bản sao trích lục
hộ tịch: 85 trường hợp; Thay đổi, cải chính hộ tịch: 41 trường hợp. Đăng ký GDDB: 937 hồ sơ. Đính chính bìa đỏ:
147 hồ sơ. Tách thửa: 79 hồ sơ. Mua bán QSD đất: 947 hồ sơ. Cấp phép xây dựng: 139 hồ sơ. Lĩnh vực LĐTBXH:
06 trường hợp. Đăng ký kinh doanh: 121 hồ sơ.
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- UBND thành phố đã tiếp nhận 167 hồ sơ mức độ 4 trong đó; Lĩnh vực Tài
chính kế hoạch: 88 hồ sơ; Lĩnh vực Văn hóa và thông tin: 04 hồ sơ; Lĩnh vực Giáo
dục và đào tạo: 04 hồ sơ; Lĩnh vực Tư pháp: 13 hồ sơ; Lĩnh vực Lao động –
Thương binh và xã hội: 58 hồ sơ.
- Triển khai nhập hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại 25
phường, xã: 25/25 phường, xã đã thực hiện nhập hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực
tuyến của tỉnh và không có hồ sơ quá hạn trên cổng dịch vụ công của tỉnh.
- Hoàn thành công tác báo cáo kiểm soát TTHC quý 2 năm 2021 trên hệ thống
báo cáo quốc gia.
- Báo cáo UBND tỉnh về việc đánh giá hài lòng của người dân, tổ chức trong
giải quyết TTHC quý II năm 2021.
- Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tỉnh Nam Định thực hiện kết nối
dịch vụ công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Yêu cầu các đơn vị thực hiện việc xây dựng, duy trì và áp dụng HTQLCL
theo TCVN ISO 9001:2015.
II. Đánh giá chung
1. Kết quả
- Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 của thành phố tiếp tục ổn định và phát
triển; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các lĩnh vực văn
hóa, xã hội, y tế, giáo dục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo.
- Quyết liệt chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống các dịch
bệnh đặc biệt là dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và thường
trực cấp cứu, không có tai biến trong điều trị. Triển khai chiến dịch “Ngày vi chất
dinh dưỡng” đợt I năm 2021 đảm bảo an toàn.
- Kiện toàn bộ máy UBND các cấp sau bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tập trung chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính. Thực
hiện kết nối dịch vụ công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - UBND thành phố
Nam Định là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong cả nước thực hiện xong việc kết nối.
2. Khó khăn, tồn tại
Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập: thủ tục
chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ sử dụng đất có đất vườn ao độc lập
(không gắn liền với đất ở) không thực hiện được do không được đăng ký kế hoạch
sử dụng đất. Việc công nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích tăng thêm đối
với trường hợp thửa đất gốc đã có GCN QSDĐ còn nhiều vướng mắc như việc áp
dụng hạn mức, xác định loại đất, công trình khi cấp bổ sung diện tích, việc phối
hợp giữa các đơn vị còn lúng túng…).
III. Những nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2021
1. Sản xuất
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- Đôn đốc các phường xã có đất nông nghiệp chuẩn bị các điều kiện cho gieo
cấy vụ Mùa năm 2021.
- Theo dõi, kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn.
- Thường trực công tác phòng chống thiên tai theo quy định.
2. Tài chính thương mại
- Tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dân
doanh trên địa bàn thành phố.
- Theo dõi và dự báo tình hình biến động của thị trường trong quý III/2021.
3. Quản lý đô thị - đất đai
3.1. Quản lý đô thị
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước về thực
hiện Quản lý quy hoạch kiến trúc và xây dựng, xử lý kịp thời các trường hợp vi
phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.
- Lập điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường xã năm 2021.
- Tiếp tục đôn đốc các phường, xã duy trì và xây dựng tuyến phố văn minh
đô thị. Chỉ đạo các phường xã, đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm các vụ việc vi
phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố.
3.2. Đất đai, môi trường
- Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây
dựng, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, trên địa bàn
thành phố Nam Định theo kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày
17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Rà soát, tổng hợp, xử lý các trường
hợp lấn chiếm, chiếm dụng đất đai trái phép có diễn biến phức tạp.
- Rà soát việc quản lý, sử dụng đất công, công ích trên địa bàn; việc sử dụng
đất của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, lập kế hoạch kiểm tra những đơn
vị chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất kém hiệu quả.
- Tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai tập trung xử lý những tồn tại vướng mắc trong công tác cấp GCN QSDĐ lần
đầu, thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích tăng thêm đối
với trường hợp thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập phương
án xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp; giải quyết vướng mắc
liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ, giải quyết tranh chấp, đền bù GPMB và vấn đề
môi trường còn tồn tại.
- Tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị có liên quan đến công tác bảo vệ môi
trường. Thẩm định hồ sơ môi trường của các cơ sở đúng quy định. Kiểm tra việc
chấp hành pháp luật BVMT của các doanh nghiệp có dấu hiệu gây ô nhiễm môi
trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa thành phố. Tiếp tục
thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất.
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Giám sát công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy xử lý nước thải cụm công nghiệp
An Xá.
4. Xây dựng cơ bản - Giải phóng mặt bằng.
- Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, quyết toán các công trình: Xây dựng cống thoát
nước mạ điện đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến đường song Hào; Xây dựng hệ thống
cống thoát nước đường kênh đoạn từ đường Đông A đến cống Quán Tây phường
Lộc Vượng; Tuyến đường từ QL21A (cầu Ốc) đến QL21B xã Lộc Hòa; khu TĐC
Phúc Tân giai đoạn 3.
- Tiếp tục thi công các công trình đang thực hiện đảm bảo tiến độ và hoàn
thiện thủ tục đầu tư xây dựng các công trình khởi công mới.
- Tiếp tục thực hiện công tác GPMB đối với các dự án: Xây dựng tuyến
đường trung tâm phía Nam thành phố (tỉnh lộ 490C đến đường đi cầu Tân Phong);
Dự án khu đô thị mới phía Nam sông Đào; Xây dựng khu ĐTM Tây Đông Mạc;
Xây dựng khu TĐC Đông Đông Mạc; Xây dựng khu TĐC phường Lộc Vượng;
Xây dựng đường gom QL10 (đoạn từ đường trục Lộc Vượng đến đường Phù
Nghĩa); Khu TĐC Cửa Nam (Giai đoạn II); Dự án đường Lưu Hữu Phước và khu
TĐC Liên Hà; Xây dựng khu đô thị mới Thống Nhất Giai đoạn 3; Khu đô thị mới
Mỹ Trung Giai đoạn 2; Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc khu di
tích lịch sử văn hóa Trần tại tỉnh Nam Định; Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình
thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh;
Nâng cấp hệ thống công trình phòng chống lụt bão đê hữu sông Hồng và tả sông
Đào thuộc địa bàn thành phố Nam Định.
- Tiếp tục giải quyết tồn tại GPMB các dự án: đường Trần Thánh Tông giai
đoạn 2 (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến đường 52m); Xây dựng kè hồ Hàng Nan và
đường dạo ven hồ…
5. Văn hóa - xã hội
- Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.
Chỉ đạo các trường giữ vững an toàn trường học, bảo vệ cơ sở vật chất và tài sản
nhà trường phòng chống mưa bão, chú trọng công tác phòng chống cháy nổ.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất
huyết... tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về
phòng, chống dịch bệnh; không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19. Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè, ngộ độc thực phẩm, thực hiện
tốt công tác khám chữa bệnh và thường trực cấp cứu, không có tai biến trong điều
trị. Xây dựng kế hoạch tổ chức tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ
sang con năm 2021; tổ chức thẩm định và cấp giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh
thực phẩm cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Triển khai tiêm Vắc
xin phòng, chống Covid-19 theo kế hoạch của tỉnh.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; Kiểm
tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ Văn hóa – Thông tin trên địa bàn
thành phố.
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- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ; thực
hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thăm và tặng
quà nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27-7. Triển khai thực
hiện Kế hoạch thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2021; Đưa đối tượng đi
điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng NCC của tỉnh.
6. Quốc phòng - an ninh - nội chính
- Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy
nổ, PCTT&TKCN; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình dân tộc, tôn
giáo, dư luận xã hội trên địa bàn, tình hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời xử lý có
hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn...
- Tiếp tục xây dựng các nội dung chỉ đạo diễn tập KVPT Thành phố; chỉ đạo
các phường Trần Quang Khải, Năng Tĩnh, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Phan Đình
Phùng, Bà Triệu, Nguyễn Du diễn tập chiến đấu phòng thủ cùng Thành phố.
- Nắm tình hình mọi mặt liên quan đến ANTT; tình hình hoạt động của số đối
tượng tham gia hoặc liên quan tổ chức phản động, hội nhóm trái phép, số đầu đơn
khiếu kiện trên địa bàn; tình hình tôn giáo, chú ý những vấn đề liên quan đến xây
dựng công trình, đất đai tôn giáo; tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các
cơ quan, doanh nghiệp trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
- Tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn gắn
với đợt tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy hưởng ứng thực hiện "Tháng hành
động phòng, chống ma túy" năm 2021. Duy trì hoạt động “tổ công tác đặc biệt”;
tăng cường công tác tuần tra, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm
đặc trưng mùa hè, như: giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm
cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... tội phạm liên quan đến trẻ em. Đấu tranh,
triệt phá các điểm cờ bạc, tệ nạn xã hội, các đường dây mua bán, vận chuyển trái
phép chất ma túy.
- Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Duy trì công tác tiếp công
dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng luật định.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đối thoại, giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở,
không để xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp. Tập trung rà soát, giải
quyết, không để tồn đọng, kéo dài nhất là đối với những vụ việc đã có kết luận.
- Thực hiện các bước quy trình tuyển dụng công chức phường, xã. Triển khai
thực hiện các công việc liên quan đến kiện toàn, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã
theo quy định tại Quyết định 1019/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về
việc sửa đổi bổ sung Quyết định 3018/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc giao số
lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định.
7. Cải cách hành chính.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Làm tốt công tác tuyên truyền
phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì tốt hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của thành phố.
- Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thanh toán trực
tuyến qua mạng.
12

- Triển khai đánh giá trực tuyến sự hài lòng của người dân trong giải quyết
TTHC
- Triển khai tập huấn về công tác đánh giá nội bộ trong việc duy trì và áp
dụng HTQLCL ISO 9001:2015.
- Triển khai tập huấn cho cán bộ, công chức về việc thực hiện công tác kiểm
soát TTHC; đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức; thanh toán dịch vụ công
mức độ 4, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
tháng 6/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2021, UBND thành phố Nam
Định trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT Thành uỷ;
- TT HĐND.TP;
- Lãnh đạo UBND. TP;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, các VP, Website TPTA.

Nguyễn Thị Như
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