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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
Ngày 01/9/2021, UBND thành phố tổ chứccuộc họp đánh giá tình hình thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm
tháng 9 năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19, kết quả triển khai chính
sách hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và chiến dịch tiêm
chủng Vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 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 đồng chí Trần Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND thành
phố, các đồng chí thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm
y tế thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Chi cục Thuế
khu vực thành phố Nam Định - Mỹ Lộc. Sau khi nghe Văn phòng HĐND-UBND
thành phố báo cáo và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp; Thực hiện chỉ đạo của
UBND tỉnh tại thông báo số 155/TB-UBND ngày 31/8/2021, Lãnh đạo UBND
thành phố thống nhất kết luận, chỉ đạo giải quyết một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
I. Công tác phòng, chống dịch Covid-19
UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần trách
nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, nhất là các ngành: Y tế, Công an, Quân
sự, Giáo dục và Đào tạo… đã chủ động, quyết liệt, thực hiện bài bản, kịp thời các
giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế tại thành
phố và đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ
đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, của
thành phố.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở nước ta cũng
như trên địa bàn tỉnh, thành phố Nam Định hiện nay, đặc biệt là 10 ca bệnh Covid19 trên địa bàn huyện Hải Hậu trong thời gian vừa qua, nguy cơ lây nhiễm trong
cộng đồng trên địa bàn thành phố là rất cao.
UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố
yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện các biện pháp cụ thể, giữ vững
thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời duy trì phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó tập
trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện
pháp với mức độ cao hơn, mạnh mẽ hơn trong phòng, chống dịch theo đúng chỉ
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống
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Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố,
nhất là thực hiện ngay các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày
31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 247-CV/TU ngày 31/8/2021 của
Thành ủy.
2. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ
quan nhà nước thuộc UBND thành phố tuyệt đối không được đi ra ngoài địa bàn
tỉnh, trừ trường hợp thực sự cần thiết phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND
thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.
3. Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát chặt
chẽ người từ ngoài tỉnh về địa bàn tỉnh vào địa bàn thành, không để nguồn lây dịch
bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông
báo số 148/TB-UBND ngày 16/8/2021, Công văn 1098/UBND-VX ngày
16/8/2021 của UBND thành phố. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các
ngành tăng cường chỉ đạo, tổ chức hoạt động tại các chốt kiểm soát liên ngành,
thực hiện nghiêm hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần; đảm bảo siết
chặt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện về tỉnh vào thành phố, tuyệt đối
không được để xảy ra tiêu cực; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường
gom Quốc lộ 10 đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19;
Cơ quan, đơn vị, địa phương nào chủ quan, lơ là, thực hiện không nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì xử lý thật
nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể,
cá nhân có liên quan theo quy định của Đảng và Nhà nước.
4. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các phường, xã tiếp tục triển khai
thực hiện hiệu quả "Tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19”, nhất là dịp nghỉ
lễ 2/9. Yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K; kiên quyết dừng tổ chức các lễ
hội, tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động tại các khu vực công
cộng, cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh. Tăng cường
và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm.
5. Tiếp tục quản lý chặt chẽ nhân khẩu tại địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố; thực
hiện các biện pháp cách ly theo chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh. Kêu gọi nhân
dân cùng đồng hành, phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng trong việc giám
sát, phát hiện những người từ tỉnh, thành phố khác về địa phương, kiểm soát những
trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định.
Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, UBND các phường xã tăng cường kiểm tra kiểm
soát các trường hợp cách ly tại nhà. Yêu cầu người cách ly tại nhà phải đảm bảo
đầy đủ các điều kiện về cách ly theo quy định.
6. Phòng Lao động - Thương và Xã hội thành phố, UBND các phường, xã và
các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung triển khai chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 30/2021/QĐ UBND của UBND tỉnh, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và không để xảy ra lợi
dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ
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đối với người sử dụng lao động đảm bảo đúng mục đích và các quy định pháp luật
hiện hành. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo chỉ đạo của Tỉnh, của
thành phố.
7. Tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng, xét nghiệm, sàng lọc theo chỉ đạo
của UBND thành phố tại văn bản số 195/TB-UBND ngày 23/8/2021.
Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố, UBND các phường, xã
theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp kết
quả khám sáng lọc của các Doanh nghiệp, cơ sở sản suất, kinh doanh, báo cáo về
UBND thành phố theo quy định.
8. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã (phòng Giáo Phòng Giáo dục
- Đào tạo, UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo các
nhà trường) rà soát, cập nhật, xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống
dịch Covid-19 tại đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đảm bảo sự chỉ đạo,
điều hành và hoạt động liên tục của mỗi đơn vị. Hoàn thành trước ngày 15/9/2021.
9. Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 và tổ chức Lễ khai giảng:
Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố:
+ Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai nhiệm
vụ năm học 2021-2022 và tổ chức Lễ khai giảng; Triển khai nhiệm vụ năm học 20212022 theo kế hoạch được phê duyệt.
+ Đối với việc tổ chức Lễ khai giảng, yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ tổ chức
theo hình thức cho học sinh ngồi tại lớp học, không tổ chức tập trung tại sân trường.
10. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền (nhất là thông qua hệ
thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn; truyền thanh lưu động) về tình hình
dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch và chính sách hỗ trợ an sinh xã
hội để người dân biết, ủng hộ tích cực tham gia và giám sát thực hiện. Tăng cường
tuyên truyền, vận động nhân dân không đi ra khỏi địa bàn tỉnh nếu không thật sự
cần thiết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và thường xuyên
thông tin liên lạc, động viên người thân ở các tỉnh, địa phương đang thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg không rời địa bàn, thực hiện nghiêm việc
giãn cách “ai ở đâu ở đấy”, vì sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng.
11. Văn phòng HĐND-UBND thành phố, phòng Y tế phân công cán bộ trực
24/24 các ngày nghỉ lễ 2/9 đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục, có hiệu quả
Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch của thành phố, kịp thời tiếp nhận, báo cáo,
tham mưu xử lý các thông tin khẩn cấp liên quan đến công tác phòng, chống dịch.
Các lực lượng tham gia phòng chống dịch, các phòng, ban, ngành, các phường, xã
theo chức năng nhiệm vụ tổ chức ứng trực 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý các
vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát.
II. Công tác phát triển kinh tế - xã hội
1. Phòng Kinh tế chủ trì xây dựng, rà soát, cập nhất cụ thể phương án phòng
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn đặc biệt tại khu vực các nhà nguy
hiểm.
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2. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp cùng Chi cục Thuế khu vực thành phố
Nam Định - Mỹ Lộc tham mưu cho UBND thành phố xây dựng dự toán ngân sách
nhà nước năm 2022 đảm bảo sát thực tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.
3. Phòng Quản lý đô thị tập trung trong công tác lập, điều chỉnh quy hoạch trên
địa bàn thành phố; triển khai các nhiệm vụ công tác quản lý đô thị, trật tự đô thị theo
quy định.
4. Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì cùng UBND các phường, xã tăng cường
kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai (đặc biệt là đất nông nghiệp); tập trung xử lý các
vấn đề về môi trường, không để phát sinh điểm nóng phức tạp.
5. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố
- Tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo tiến
độ, kế hoạch đề ra.
- Đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư các công trình trọng điểm: Xây dựng
Trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố; Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái,
Dự án xây dựng Trường Tiểu học phường Cửa Nam, thành phố Nam Định tại Khu
đô thị mới phía Nam sông Đào, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, khu TĐC
Lương Thế Vinh, khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ, đường gom QL10, Cầu qua
sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, Dự án xây dựng, cải tạo
kín hóa tuyến thoát nước kênh Gia, Dự án xây dựng đường trục phía Nam thành
phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến QL 21B)...
- Đốn đốc, giám sát các nhà thầu thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất
lượng các dự án; đặc biệt là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, thành phố trong
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
6. Phòng Nội vụ thành phố tập trung tham mưu cho UBND thành phố trong
công tác tuyển dụng công chức, viên chức thành phố; công tác sắp xếp, sáp nhập thôn
(xóm), tổ dân phố trên địa bàn thành phố đảm bảo tiến độ đề ra.
7. Quốc phòng, an ninh, nội chính
- Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình
hình địa bàn, đặc biệt là các ngày Lễ, Tết... kịp thời giải quyết các tình huống có
thể xảy ra giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.
- Giao Ban chỉ huy quân sự thành phố tập trung tham mưu, triển khai thực
hiện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Nam Định năm 2021.
- Yêu cầu các đơn vị tập trung hơn nữa trong việc giải quyết đơn thư đề nghị,
kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
8. Cải cách hành chính
- Triển khai kiểm tra hoạt động công vụ và công tác cải cách hành chính nhà
nước tại các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố.
- Rà soát, sửa đổi, ban hành mới các quy trình ISO. Tiếp tục triển khai dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4.
- Triển khai, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC bằng bản điện tử thay thế
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văn bản giấy theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.
Các phòng, ban, ngành, đơn vị; UBND các phường, xã căn cứ chức năng,
nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các đơn vị dự họp;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP;
- UBND các phường, xã;
- CPVP, các VP;
- Website thành phố;
- Lưu: VT.
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