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I

1 17/TB-UBND

TB Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021của các sở, 

ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh 

Nam Định

25/1/2022
đang chờ 

phần mềm 

mở

2 171-KH/ĐU

KH tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, kết 

luận của BCH TW Đảng khóa XIII về công tác 

xây dựng Đảng

27/1/2022 30/3/2022

3 704/BTNTM-TĐKTT
V/v công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi 

trường năm 2022
10/2/2022 10/3/2022

II 

1
413/BTNMT-

TCQLĐĐ

V/v rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
20/1/2022 28/2/2022

III

1 932/UBND-VP3 V/v xem xét đề nghị của Hội làm vườn thành phố 

Nam Định
13/12/2021 Đã dự thảo 

2 56/UBND-VP8 V/v xử lý đơn (bà Trần Thị Hồng, 37/455 Trường 

Chinh)
10/02/2022 T03/2022

IV

1 289/QĐ-UBND

QĐ Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể phục 

vụ bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư thực 

hiện DA: XD tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua 

tỉnh Nam Định trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng

8/2/2022 Đang thực hiện

V

Ghi chú

Văn phòng Sở

Phòng Quy hoạch - Kế hoạch đất đai

Thanh tra Sở

Phòng đo đạc và đăng ký đất đai và Kinh tế đất

Chi cục môi trường

Đã hoàn 

thành

Chưa hoàn 

thành

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC GIAO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ THỰC HIỆN 

(Tính đến hết ngày 18/02/2022)

TT
Công văn liên quan 

đến giao việc
Nội dung công việc

Ngày Sở 

giao

Hạn Sở 

giao

Hạn theo 

CV đến

Kết quả thực hiện
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1 14/BTNMT-TCMT

V/v lấy ý kiến thẩm định báo cáo ĐTM của Dự 

án“Đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 

Dệt may Rạng Đông”

04/01/2022 X
Đang tham 

mưu

2 296/TCMT-QLCL
V/v xin ý kiến góp ý Báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia 2021
08/02/2022 18/2/2022 X

Đang tham 

mưu

3 648/BTNMT-TCMT

V/v báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu 

làm nguyên

 liệu sản xuất năm 2021

28/01/2022 25/2/2022 X
Đang tham 

mưu

4 96/UBND-VP3 V/v đôn đốc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020

17/02/2022 25/3/2022
Đang tham 

mưu

5 297/TCMT-MTMB
V/v phối hợp rà soát các đối tượng thanh tra về 

bảo vệ môi
18/02/2022

Đang tham 

mưu

VI

1 895/UBND-VP3
V/v dự thảo văn bản thực hiện Kế hoạch số 27-

KH/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy
30/11/2021 18/12/2021 X

Đã xin lùi thời 

gian thực hiện 

chờ Dự thảo 

QĐ của TTCP

2 83/UBND-VP3

V/v góp ý dự thảo QH tổng thể khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2045

9/2/2022 25/2/2022 X

5 89/UBND-VP3

V/v rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp 

luật về quản lý

 tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển

10/2/2022 5/3/2022 X

VII

1 194/BTNMT-TNN
V/v thực  hiện cắm  mốc  hành  lang  bảo  vệ 

nguồn nước theo quy định của Nghị định số 
11/1/2022 31/12/2022 X

VIII

Phòng TNN – KS

Trung tâm TTDL&PTQĐ

Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
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1 04/UBND-ĐT
Về việc mượn địa điểm Công ty May Nam Định 

để làm nơi sinh hoạt tổ dân phố
24/01/2022 X Đang hoàn 

thiện BC

IX

2 10/UBND-ĐC
V/v cô nhi viện Thánh An, Bùi Chu chưa nhận 

được GCN QSDĐ 
9/2/2022 15/2/2022 X Đang thực hiện

Văn phòng Đăng ký đất đai



Đang thực hiện
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