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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Nam Định, ngày 24 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến
và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Nam Định
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 của
UBND tỉnh, Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Ban chấp
hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng
lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; UBND thành phố
ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và định hướng chiến lược, xác định rõ
các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên và phân công cụ thể
cho các phòng, ban, UBND phường xã và các đơn vị nhằm tổ chức thực hiện thắng
lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc
tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025.
2. Yêu cầu
- Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính
quyền các cấp trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh,
xúc tiến và thu hút đầu tư; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững của thành phố.
- Xác định lộ trình rõ ràng, hợp lý để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các
nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến
và thu hút đầu tư.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cải
cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư.
II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát
Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính công vụ
chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tạo dựng môi trường đầu tư kinh
doanh thuận lợi, bình đẳng hấp dẫn các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tăng cường
các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thu hút các dự án có
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vốn lớn, có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao,
có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách nhà nước, tạo động lực phát
triển kinh tế xã hội.
2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đến năm 2025 kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính thành
phố luôn thuộc nhóm đứng đầu trong khối các huyện, thành phố của tỉnh.
- Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, thu hút tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt trên
1.000 tỷ đồng.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tính năng động, tiên
phong của lãnh đạo các cấp, các ngành trong thực hiện cải cách hành chính,
nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư
- Nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vai trò gương mẫu, tiên
phong của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách
hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư đảm bảo tính
thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả.
- Chú trọng đổi mới tư duy, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và ý thức
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công
tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Xác định cụ thể trách nhiệm của các cấp, các phòng ban và người đứng đầu
các cơ quan, đơn vị; có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện để
làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch
- Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch để phục
vụ nhu cầu phát triển kinh tế. Tổ chức công bố công khai quy hoạch theo đúng quy
định. Thu hút đầu tư và thực hiện quản lý tuân thủ phù hợp quy hoạch đã được phê
duyệt.
- Tập trung thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt; Lập, điều chỉnh
các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị phù hợp với Đồ án điều
chỉnh quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
1422/QĐ-TTg, ngày 17/9/2020 về điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam
Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng văn minh, hiện đại, mang
bản sắc riêng của thành phố. Tổ chức công bố công khai quy hoạch theo quy định.
3. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội
Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng
năm, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn ODA, ngân
sách địa phương; khai thác nguồn lực từ quỹ đất để đầu tư xây dựng hệ thống kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại.
-
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- Tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ công tác xúc
tiến và thu hút đầu tư. Triển khai thực hiện tốt “Chương trình phát triển đô thị” có
sự gắn kết với các vùng phụ cận; cải tạo nâng cấp các khu đô thị cũ. Ưu tiên nguồn
vốn để đầu tư, phấn đấu hoàn thành một số công trình trọng điểm, có tính chiến
lược lâu dài như: Cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu
Lợi, Dự án xây dựng đường trục phía Nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường
Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); Trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam
Định; nghiên cứu xây dựng mới các khu đô thị hiện đại, với các chức năng thương
mại, dịch vụ, trường học, công viên theo quy hoạch như: Khu nhà ở thương mại
Bãi Viên; khu nhà ở xã hội; các khu đô thị mới Phú Ốc, Nam Vân, Thành An, Mỹ
Lộc... Phối hợp, hoàn thành đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận; tháo gỡ
khó khăn vướng mắc, đưa vào hoạt động Khu công nghiệp Mỹ Trung. Tiếp tục thu
hút các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các các khu, cụm công nghiệp theo quy định.
4. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh cải
cách hành chính
- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính tỉnh Nam
Định giai đoạn 2021-2030. Hàng năm, rà soát đánh giá toàn diện kết quả thực hiện
bộ Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành
chính (SIPAS) của tỉnh làm cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục, cải
thiện thực chất điểm số và thứ hạng các chỉ số, tiêu chí thành phần, trong đó tập
trung cải thiện các chỉ số và tiêu chí thành phần có điểm số thấp.
- Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách hành chính gắn với
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức
có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên
mọi lĩnh vực, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu
tư, sản xuất kinh doanh, như: Lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, đê điều, bảo vệ
môi trường.... Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng quy định, rút
ngắn thời gian giải quyết, phấn đấu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ không quá một lần
trong suốt quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành
phố, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, khách quan, công khai, minh bạch. Bố trí
cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình, thân thiện làm việc tại bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Phát huy hiệu quả đường dây
nóng để tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công
chức khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
- Tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
của các phòng, ban, UBND phường, xã và các đơn vị trực thuộc đảm bảo chính
xác, khách quan, trung thực, coi đây là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
- Hoàn thiện hạ tầng Chính quyền điện tử gắn với xây dựng đô thị thông
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minh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo, điều hành,
quản lý và xử lý văn bản. Vận hành thông suốt hệ thống điện tử kết nối với cơ sở
dữ liệu quốc gia, liên thông văn bản điện tử của Trung ương, của tỉnh đến thành
phố và xã, phường. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống cung cấp dịch vụ
công trực tuyến của tỉnh. Thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành
chính đủ điều kiện ở mức độ 4.
5. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh, đổi mới hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư
5.1. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin về quy hoạch,
hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý về dự án đầu tư như: Đất
đai, đê điều, môi trường... Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong công
tác giải phóng mặt bằng. Thường xuyên đôn đốc, tập trung tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để sớm hoàn thành đưa vào
hoạt động, tạo nguồn thu cho ngân sách; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra,
xử lý các dự án sử dụng đất chậm tiến độ, không đúng mục đích.
- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh
doanh. Duy trì thường xuyên cơ chế gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, thành
phố và cộng đồng doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả đường dây nóng, hỏi đáp trực
tuyến trên Cổng thông tin điện tử của thành phố để tiếp nhận phản ánh và xử lý các
vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.
- Phấn đấu tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ
thân thiện với môi trường, nộp ngân sách lớn. Hỗ trợ và phối hợp với nhà đầu tư
trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án đâu tư.Tăng cường
xây dựng và nâng cấp hệ thống lưới điện, cấp nước, viễn thông, xử lý chất thải,
nước thải... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.
- Tập trung đánh giá các yếu tố về quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất, môi trường; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, địa
phương trong việc hỗ trợ thực hiện các thủ tục của dự án đầu tư.
5.2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến và thu hút đầu tư
- Đề xuất UBND tỉnh xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư và danh mục dự
án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2030 hướng tới các nhà đầu tư lớn
trong và ngoài nước có công nghệ cao, sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có tác
động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.
- Đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa để đầu tư hạ tầng khu,
cụm công nghiệp, xử lý rác thải... theo quy hoạch để huy động tối đa nguồn lực
đầu tư từ các thành phần kinh tế.
- Chủ động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo phát triển bền
vững, không gây ô nhiễm môi trường, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của thành
phố. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ” gắn kết hoạt động xúc tiến
đầu tư với xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch.
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- Nâng cao tính chuyên nghiệp, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức chuyên môn và kỹ năng mềm cho đội ngũ trực tiếp làm việc hoặc liên quan
tới hoạt động xúc tiến đầu tư của thành phố.
- Tăng cường giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển
kinh tế - xã hội của thành phố. Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương
và của Tỉnh trong công tác thu hút đầu tư.
6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác
cải cách hành chính, xúc tiến và thu hút đầu tư
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những
trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ. Chú trọng xây dựng và nâng cao ý
thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính,
xúc tiến và thu hút đầu tư.
- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm
việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Lựa chọn, bố trí, phân công cán bộ,
công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức đảm nhiệm các công việc
thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp.
- Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất
lượng giải quyết thủ tục hành chính. Phát huy vai trò giám sát, phản ánh thông tin
của người dân và doanh nghiệp về trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công
chức, viên chức.
7. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, an toàn để các doanh nghiệp yên tâm phát
triển sản xuất kinh doanh.
- Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự trong giải quyết khiếu nại,
khiếu kiện về đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố; tạo lập môi
trường pháp lý công khai, minh bạch cho các nhà đầu tư.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố, phòng Nội vụ tổ
chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố
kết quả thực hiện nội dung Kế hoạch này của các phòng, ban, ngành, UBND các
phường, xã.
- Giữ vai trò cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND thành phố các hoạt động
xúc tiến và thu hút đầu tư.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên - Môi trường,
phòng Kinh tế đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách của thành phố về xúc
tiến và thu hút đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư theo luật đầu tư;
nâng cao chất lượng và giảm thời gian công tác thẩm định hồ sơ cấp phép đầu tư.
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2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố
- Chủ trì, đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh
vực. Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã trong việc
tuân thủ các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.
- Chủ trì nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố
Nam Định. Công khai các văn bản của UBND tỉnh và thành phố trên Cổng thông
tin điện tử theo quy định. Tham mưu cho UBND thành phố triển khai, thực hiện
hiệu quả các hợp phần của Đề án xây dựng đô thị thông minh.
- Duy trì đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản
ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư;
- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
- Tăng cường hoạt động hiệu quả của Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực
hiện những nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND
thành phố. Tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số
tỉnh Nam Định. Duy trì, vận hành hiệu quả Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, như:
Nâng cao tỷ lệ, chất lượng và số lượng hồ sơ trực tuyến; tăng tỷ lệ thanh toán trực
tuyến. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng
dẫn người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực
hiện các thủ tục hành chính.
3. Phòng Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan rà soát, đánh giá toàn diện
kết quả thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính. Tham mưu cho UBND thành phố
xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của
thành phố; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính.
- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ kết hợp với tăng
cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây
phiền hà trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và phát huy
hiệu quả hoạt động Tổ kiểm tra công vụ của Chủ tịch UBND thành phố.
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ cán bộ công chức, viên chức của thành phố.
4. Phòng Tư pháp
- Giám sát, kiểm tra quy trình và nội dung ban hành các văn bản quy phạm
pháp luật trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu
hút đầu tư, tránh chồng chéo, trùng lặp trong các văn bản ban hành. Rà soát lại các
văn bản, các quy định hết hiệu lực.
- Theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương,
của tỉnh liên quan đến nhiệm vụ xúc tiến và thu hút đầu tư.
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- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận
thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu
quả các chương trình, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
5. Phòng Quản lý đô thị
- Thực hiện công bố, công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch xây
dựng, phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp
cận, tìm hiểu cơ hội đầu tư.
- Rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch và cấp phép xây dựng,
rút ngắn thời gian thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND thành
phố xem xét điều chỉnh các loại quy hoạch theo quy định.
6. Phòng Tài nguyên, môi trường
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định; hỗ trợ, tạo điều kiện
thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thực hiện các thủ tục
về đất đai theo quy định.
- Nghiên cứu, đề xuất đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục
hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường. Hỗ trợ, tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; giao đất, cho thuê đất, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo
vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi
trường trên địa bàn theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan rà soát, kiểm tra và tham mưu
cho UBND thành phố thu hồi đất (đối với dự án thuộc thẩm quyền) hoặc kiến nghị
UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất
nhưng không triển khai hoặc triển khai quá chậm so với quy định.
- Phối hợp với Thanh tra thành phố hoặc tham mưu cho UBND thành phố
kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm
tra các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quá giới hạn.
7. Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố
- Hỗ trợ cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện dự
án tại cụm công nghiệp. Công khai, minh bạch quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi
tiết các cụm công nghiệp.
- Tăng cường công tác quản lý đầu tư, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các
dự án đầu tư trong cụm công nghiệp đảm bảo hiệu quả sử dụng đất theo quy định;
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
8. Các Phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường, xã
- Căn cứ nhiệm vụ trong Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai
các hoạt động cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu
hút đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; đồng thời phối hợp với phòng
Tài chính - Kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư.

8

- Tổ chức quán triệt, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong
xúc tiến và thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh của thành phố, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.
- Rà soát, điều chỉnh và công khai các quy hoạch ngành, lĩnh vực; xây dựng
danh mục dự án xúc tiến và thu hút đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.
- Rà soát, điều chỉnh và công khai các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của
các phường, xã nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.
- Các phường, xã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan trong
hoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu địa điểm và công tác giải phóng mặt bằng, tạo
thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.
10. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà
nước. Tiếp nhận những vướng mắc, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp kịp thời
phản ánh, đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.
- Tổ chức các hoạt động kết nối trong cộng đồng doanh nghiệp; đổi mới
phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp.
11. Chế độ thông tin báo cáo
Trước ngày 31/5 hàng năm các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã
báo cáo kết quả (01 năm, 02 năm…) thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày
18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày
16/7/2021 của UBND tỉnh, Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 18/8/2021
của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và các nội dung theo Kế hoạch này gửi về
Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, UBND tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày
18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày
16/7/2021 của UBND tỉnh, Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 18/8/2021
của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn,
UBND các phường, xã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời phản ánh về
phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND thành phố để tổng hợp,
báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế./.
Nơi nhận:
- Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành của Tỉnh;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc TP;
- UBND các phường, xã;
- Website TP;
- CPVP; các VP;
- Lưu: VT, TCKH.
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