ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

Số:63 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày08 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị đánh giá
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH quý I năm 2021
Ngày 05/4/2021, UBND thành phố tổ chức phiên họp giao ban để đánh giá
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm
quý II năm 2021 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Chủ tịch
UBND thành phố chủ trì hội nghị, tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Thường
trực HĐND thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố, các
đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Ủy viên UBND thành phố
và đồng chí Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Định Mỹ Lộc, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng. Sau khi nghe
Văn phòng HĐND-UBND thành phố báo cáo và ý kiến của đại biểu, đồng chí Chủ
tịch UBND thành phố thống nhất kết luận, chỉ đạo giải quyết một số nhiệm vụ, cụ
thể như sau:
Quý I năm 2021, trong bối cảnh 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 các cấp, các ngành và sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn
định và phát triển so với cùng kỳ. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021
đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. 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 với COVID-19 trong cộng đồng. Các cấp, các ngành đã tập
trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Cơ bản
hoàn thành việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ Lãnh đạo UBND thành phố, các
Ủy viên UBND thành phố. 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 dẫn đầu toàn tỉnh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi
quốc gia năm học 2020-2021; tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, thể
thao đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tuyển
quân hoàn thành 100% chỉ tiêu đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, đúng luật;
công tác giải quyết khiếu nại tốt cáo, tiếp công dân tiếp tục được quan tâm thực
hiện; công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường và đạt
nhiều kết quả; triển khai tốt việc cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử; an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Đại
dịch Covid-2019 tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến mọi hoạt động của kinh tế - xã
hội với mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn. Công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời
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kỳ 2021-2030 còn chậm. Tiến độ GPMB một số dự án còn chậm như Hồ Hàng
Nan, đường trục trung tâm phía Nam thành phố, khu đô thị mới phía Nam sông
Đào... vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong quý II và
cả năm 2021; yêu cầu các phòng, ban đơn vị, phường, xã tập trung thực hiện quyết
liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. Nhiệm vụ chung
- Các phòng, ban, đơn vị, phường, xã theo chức năng nhiệm vụ, rà soát các
chỉ tiêu nhiệm vụ; triển khai các giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành ở mức
cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.
- Tiếp tục tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu
hội đồng nhân dân các cấp
- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo TW
phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố về công tác, phòng chống
dịch. Đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng
chống dịch bệnh, nhất là tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, trung tâm
thương mại, nơi tập trung đông người...
- Hoàn thiện các báo cáo, đề án trình các kỳ họp HĐND thành phố (kỳ họp
cuối nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp đầu nhiệm kỳ 2021-2026) đảm bảo chất lượng,
đúng thời hạn.
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Về kinh tế
1.1. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
- Tập trung triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành công tác xây dựng nông
thôn mới nâng cao tại 3 xã.
- Tập trung hoàn thành công tác đại hội các hợp tác xã trên địa bàn thành phố.
- Giao phòng Kinh tế:
+ Rà soát kế hoạch phòng chống thiên tai đặc biệt là các phường xã có đê, có
nhà nguy hiểm trong đó yêu cầu các phường xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể.
+ Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tập trung đôn đốc, hướng dẫn
các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.
1.2. Lĩnh vực tài chính- thương mại
- Chi cục thuế khu vực Nam Định - Mỹ Lộc xây dựng dự toán phải rà soát các
khoản thu, tập trung đôn đốc thu nộp ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp
thời để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021.
- Giao phòng Tài chính kế hoạch tham mưu cho UBND thành phô:
+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất nhất là
các cơ sở nhà đất đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp.
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+ Phương án giải quyết đối với các đơn vị tự chủ kinh phí chi thường xuyên
không đảm bảo được nguồn thu.
+ Triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố.
+ Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi (đảm bảo chi cho con người, các dịch vụ
công ích, chi cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp và các nhiệm vụ đột
xuất phát sinh).
2. Đầu tư - xây dựng
Giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng
- Các dự án đầu tư mới:
+Tập trung đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư các công trình trọng điểm:
Xây dựng trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố; khu TĐC Lương Thế
Vinh, khu đô thị Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Phú Ốc..
+ Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án mới và giải quyết các tồn tại
GPMB các dự án: Đường trục trung tâm phía Nam thành phố, Khu TĐC Liên Hà
1 và đường Lưu Hữu Phước, Hồ Hàng Nan, đường Trần Bích San, khu TĐC Đông
Đông Mạc và khu TĐC Tây Đông Mạc..
- Khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố thu hút đầu tư xây dựng tại
khu đất thương mại và khu đất nhà ở xã hội thuộc khu Bãi Viên, phường Mỹ Xá
3. Công tác đô thị
Phòng Quản lý đô thị:
+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch phân khu. Trong đó yêu
cầu các phường xã phải có quan điểm bằng văn bản về phương án quy hoạch.
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, tăng cường
quản lý các quy hoạch xây dựng; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các
quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng.
+ Khẩn trương hoàn thành việc cải tạo sửa chữa nhà nguy hiểm trước mùa
mua bão năm 2021.
+ Chủ trì cùng các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND thành phố ban
hành quy chỉnh xử lý vi phạm trật tự đô thị.
+ Chủ trì cùng các đơn vị có liên quan nghiên cứu để bố trí các điểm đỗ xe
tĩnh đảm bảo theo quy định của pháp luật.
4. Công tác Quản lý đất đai, môi trường:
- Phòng Tài nguyên & Môi trường khẩn trương hoàn thành Quy hoạch sử
dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/4/2021, gửi Sở
Tài nguyên và Môi trường thẩm định.
- Phòng Tài nguyên & Môi trường thường xuyên kiểm tra và xử lý các đơn vị
để xảy ra ô nhiễm môi trường.
- Các phường, xã, phòng Tài nguyên môi trường, phòng Quản lý đô thị chủ
động kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng, lấn chiếm
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đất đại đặc biệt tập trung xử lý những vụ việc phát sinh sau khi ban hành Nghị
quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy. Kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý ngay từ khi
phát sinh vụ việc, không để vụ việc kéo dài gây khó khăn trong việc xử lý vi phạm
và đùn đẩy vụ việc lên thành phố.
- Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND các phường, xã, Chi
nhánh văn phòng đăng ký đất đai tập trung rà soát, giải quyết các tồn tại về cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân.
- Phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì cùng các đơn vị có liên quan tham mưu
cho UBND thành phố ban hành quy trình về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai.
5. Văn hóa xã hội
- Phòng Giáo dục & Đào tạo triển khai kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu
cấp và chuẩn bị các điều kiện để thi tuyển vào trường THCS Trần Đăng Ninh năm
học 2021-2022. Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm. Quản lý chặt chẽ việc thu chi
của các trường, phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch để tập huấn cho các trường
trong việc quản lý, thu chi.
- Ngành y tế chủ động phòng ngừa, không để xảy ra dịch bệnh; kiểm tra vệ
sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn;
- Phòng Lao động thương binh và xã hội thực hiện đầy đủ chính sách cho
người có công, chính sách an sinh xã hội; thường xuyên kiểm tra và xử lý việc ăn
xin ăn mày đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu cử.
6. Quốc phòng, an ninh, nội chính
- Phòng Nội vụ chủ trì cùng các đơn vị tham mưu cho UBND thành phố triển
khai công tác tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo theo quy định.
- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai
đảm bảo đúng các mốc thời gian theo quy định và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ
chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Nam Định.
- Tổ công tác của Chủ tịch UBND thành phố tiến hành kiểm tra, đôn đốc các
cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành
phố giao và việc thực thi công vụ. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ về cải cách
hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, gửi nhận văn bản có ký số trên trục liên
thông quản lý văn bản, thực hiện Dịch vụ công trực tuyến đối với các đơn vị thuộc
UBND thành phố.
- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; kế
hoạch bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng cho các đối tượng; tổ chức triển
khai diễn tập phòng thủ khu vực năm 2021 thành phố Nam Định theo kế hoạch.
- Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian
diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 thành phố Nam Định. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm,
các ổ nhóm côn đồ, tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao
thông. Triển khai tốt việc cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử theo kế
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hoạch.
- Các đơn vị tập trung rà soát, tham mưu phương án giải quyết các ý kiến,
kiến nghị cử tri theo chỉ đạo của UBND thành phố; tập trung thực hiện tốt công
tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, không để xẩy
ra điểm nóng phức tạp.
7 . Cải cách hành chính
Các phòng, ban đơn vị phường xã nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết
các thủ tục hành chính. Trường hợp để xảy ra chậm chễ thì Thủ trưởng các đơn vị
phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.
Các phòng, ban ngành, 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;
- UBND các phường, xã;
- CPVP; các VP;
- Lưu: VT, ĐT.
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