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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở  

Tại cuộc họp giao ban tuần 3 tháng 4 năm 2022 

Ngày 26/4/2022, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường họp giao ban đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 3 tháng 4/2022, xác định nhiệm vụ trọng tâm 

tuần 4 tháng 4/2022. Sau khi nghe Văn phòng Sở báo cáo và ý kiến phát biểu của 

các đồng chí Phó Giám đốc Sở. Đồng chí Giám đốc Sở kết luận: 

Các đơn vị thuộc Sở đã bám sát chức năng nhiệm vụ cơ bản thực hiện tốt các 

nhiệm vụ giao. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tuần 4 tháng 4/2022, Giám đốc 

Sở yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

I. Nhiệm vụ chung: 

1. Các đơn vị: Phòng QHKH đất đai, Phòng Đo đạc, ĐK và KTĐ, Chi cục 

BVMT: Khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri, kết quả thực 

hiện của người trả lời chất vấn gửi về Văn phòng Sở tổng hợp trước ngày 

05/5/2022 theo nội dung giao việc tại Văn bản số 680/STNMT-VP. 

2. Phòng QH-KH đất đai chủ trì, phối hợp với Chi cục BVMT, Phòng Tài 

nguyên nước – Khoáng sản: Tham mưu thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 55/UBND-TT ngày 18/4/2022 về triển khai thực hiện dự án đầu tư 

Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh huyện Hải Hậu . 

3. Các đơn vị: Phòng QH-KH đất đai, Chi cục BVMT, VPĐK đất đai: 

Tập trung hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến các Đề án, danh mục 

đăng ký trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh vào tháng 6/2022 theo Phụ lục Chương 

trình công tác trọng tâm năm 2022 kèm theo Công văn số 241/STNMT-VP của Sở 

về nhiệm vụ trọng tâm ngành tài nguyên và Môi trường năm 2022. 

4. Các đơn vị: Phòng Đo đạc, ĐK và KTĐ, Thanh tra, Phòng QH-KH đất 

đai: Triển khai các nội dung tại Văn bản số 999/STNMT-Ttra ngày 8/4/2022 về 

việc thực hiện tăng cường quản lý đất công, đất công ích thuộc UBND các xã, thị 

trấn quản lý. 

5. Các đơn vị thuộc Sở:  

- Thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện Văn bản số 241/STNMT-VP 

ngày 20/01/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tài nguyên và 

Môi trường trong năm 2022. 

- Tiếp tục quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị 

chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công 

sở. 

- Thường xuyên quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thích ứng trong 

tình hình mới.  
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II. Các công việc giao cụ thể cho các đơn vị:  

Các đơn vị căn cứ vào bảng theo dõi tiến độ công việc (gửi kèm theo) để chủ 

động hoàn thành nhiệm vụ theo thời hạn giao, ngoài ra tập trung thực hiện tốt các 

nhiệm vụ cụ thể sau:   

1. Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai:  

- Đôn đốc, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các huyện, thành phố để tham 

mưu phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hoàn thiện kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Nam Định và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 cấp huyện đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc 

gia đã phân bổ cho tỉnh. 

- Khẩn trương tập trung tham mưu cho Sở báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết 

định quy định việc rà  soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà 

nước trực tiếp quản lý. 

- Đối với 70 dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng:  

+ Tiếp tục đôn đốc các huyện, TP trong việc xử lý các dự án chậm tiến độ, 

chậm đưa đất vào sử dụng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 778/UBND-

VP3 ngày 27/10/2021. 

+ Đôn đốc UBND huyện Giao Thủy đôn đốc,  hướng dẫn Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng và thương mại Đất Việt tại TT Quất Lâm lập hồ sơ điều chỉnh dự án, 

gia hạn tiến độ sử dụng đất; Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra việc sử dụng đất 

của Công ty CP đầu tư và phát triển Đại Dương; công ty CPĐT xây dựng thủy điện 

Bắc Hà.  

- Rà soát, chuẩn bị nội dung báo cáo Lãnh đạo Sở để tổ chức Hội nghị triển 

khai đối với 30 Dự án thuê đất nhưng không triển khai thực hiện dự án hoặc ngừng 

hoạt động, còn nợ tiền thuê đất theo Thông báo số 124/TB-UBND của UBND tỉnh. 
2. Phòng Đo đạc, ĐK và Kinh tế đất:  

 - Tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc và đôn đốc các đơn vị tư vấn 

Dự án CSDL đất đai huyện Ý Yên và TP. Nam Định khẩn trương bàn giao sản 

phẩm. Báo cáo Lãnh đạo Sở phương án giải quyết trước ngày 10/5/2022. 

 - Khẩn trương tham mưu văn bản gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình công tác GPMB, nhất là việc thực 

hiện các công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị họp Ban chỉ đạo GPMB phục vụ 

phát triển KT-XH tỉnh giai đoạn 2022-2025. Hoàn thiện dự thảo báo cáo của 

UBND tỉnh xong trước ngày 9/5/2022. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở: 

+ Đôn đốc Trung tâm KTCNĐC thực hiện nhiệm vụ “Đo đạc chỉnh lý bản đồ 

địa chính, hồ sơ địa chính 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trực Ninh” . 

- Rà soát, tham mưu giải pháp đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập 

bản đồ, hồ sơ địa chính mới đối với các xã đang sử dụng bản đồ, hồ sơ địa chính 

bằng phương pháp thủ công từ những năm 1980 theo Kế hoạch số 95/KH-UBND 

của UBND tỉnh.  

- Tập trung cho công tác xác định giá đất cụ phục vụ bồi thường, hỗ trợ và 

GPMB dự án trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, tham mưu thực hiện Thông báo Kết luận số 68/TB-UBND ngày 
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21/3/2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công 

tác GPMB giai đoạn 2019-2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 

2022-2025; Nghiên cứu, tham mưu báo cáo Giám đốc Sở về việc xây dựng hướng 

dẫn phân loại nguồn gốc sử dụng đất trong quá trình thực hiện Giải phóng mặt 

bằng trên địa bàn tỉnh. 

3. Thanh tra:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được phê 

duyệt. 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý 

đất đai, trong đó tập trung chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về đất đai. 

- Tham mưu báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 124/UBND-

VP8 đối với nội dung khiếu nại Công ty CP Nam Phương Hồng trong tháng 

4/2022.   

4. Văn phòng ĐKĐĐ:  

- Tiếp tục tăng cường chấn chỉnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ 

sơ, giải quyết TTHC tại các Chi nhánh VPĐK đất đai các huyện, thành phố. 

+ Tiếp thu  ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện quy trình nội bộ 

giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai gửi Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Lãnh 

đạo Sở. Xong trước 29/4/2022. 

- Tập trung đẩy nhanh hoàn thành việc cấp GCN cho các cơ quan, tổ chức, cơ sở 

tôn giáo: Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng báo cáo cụ thể tình hình thực hiện và tiến 

độ cấp GCN của cơ quan, tổ chức về phòng Đo đạc, ĐK và KTĐ để theo dõi, tổng 

hợp báo cáo kết quả với Lãnh đạo Sở.  

- Đối với các công trình công cộng khi xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh: Đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thành đối với hồ sơ công nhận quyền SDĐ, cấp GCN QSDĐ 

các công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Định kỳ hàng tháng lập báo 

cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở tổng hợp (gửi kèm báo cáo tháng).  

- Thực hiện việc ký cấp GCN QSDĐ theo quyết định ủy quyền của Sở.  

5. Trung tâm Thông tin, dữ liệu và PTQĐ:  

- Thực hiện các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất: Các khu đất tại xã 

Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng; khu đất tại phường Lộc Hạ, TP Nam Định. 

- Tham mưu tạo quỹ đất sạch Khu đất của Trường Tiểu học xã Trực Cường. 

Tiếp tục tham mưu xử lý khu đất đã được giao quản lý.     

- Đảm bảo chế độ thông tin, liên lạc thông suốt trên mạng thông tin điện tử để 

phục vụ chỉ đạo, điều hành quản lý công việc chung của Sở. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu các nội dung liên quan đến hạ 

tầng kỹ thuật đáp ứng khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số của Sở; 

tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tham mưu việc xây dựng Cổng thông tin điện tử GIS. 

 - Nghiên cứu, tham mưu thực hiện, triển khai kết nối một cửa - VBDLIS theo 

tài liệu hướng dẫn của Ban quản lý dự án VILG cấp Trung ương.  

- Triển khai Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về 

thu thập thông tin, DL Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022. 
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- Công khai Quyết định số 633/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt, 

công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh trên Website 

của Sở. 

6. Trung tâm KT&CNĐC:  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch công việc chi tiết theo hướng rút ngắn thời 

gian thực hiện nhiệm vụ “Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính 14 xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Trực Ninh” để đảm bảo có số liệu phục vụ dự án Xây 

dựng CSDL về đất đai. 

7. Chi cục Bảo vệ Môi trường:  

- Công tác triển khai, thi hành pháp luật bảo vệ môi trường: 

+ Tham mưu ban hành các VBQPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi  trường năm 2020 theo danh mục tại Quyết định số 278/QĐ-

UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh;  

+ Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu xây dựng Đề án giá dịch vụ thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.  

+ Tham mưu triển khai tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về BVMT theo nội dung Văn bản số 42-

CV/BTGĐUK của Đảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

+ Nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2017/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2017 của UBND tỉnh quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Nam Định phù hợp với quy định hiện hành. 

- Tiếp tục hướng dẫn các huyện, xã: thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 

dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; thực hiện nhân rộng mô hình phân loại rác thải 

tại nguồn; thực hiện đề án quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2020-2025.  

- Tham mưu thực hiện Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của 

TTCP về việc phê duyệt Đề án "Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở 

dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" theo nội 

dung Văn bản số 927/UBND-VP3.   

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 

28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2022 

theo Văn bản giao việc số 87/UBND-VP3 của UBND tỉnh. 

- Tham mưu thực hiện các nội dung liên quan tại Quyết định số 653/QĐ-

UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về Phê  duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Nhà  máy điện rác Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc. 

8. Trung tâm QT&PTTNMT:  

- Đảm bảo hoạt động tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động liên tục từ các trạm 

quan trắc online; Tiếp tục triển khai nhiệm vụ quan trắc hiện trạng môi trường; 

thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 2472/QĐ-BTNMT về việc chứng 

nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường. 

- Tiếp tục thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Tiếp nhận, cài đặt phần mềm quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục theo 

nội dung Văn bản số 3759/TCMT-QLMT. 
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9. Phòng Tài nguyên nước- Khoáng sản:  

- Tham mưu thực hiện Quyết định số 633/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê 

duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục tham mưu kế hoạch của tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch số 

40-KH/TU ngày 4/4/2022 của Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-

NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ chính trị về định hướng chiến lược địa chất, 

khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.  

- Đôn đốc các đơn vị hoàn thiện các thủ tục đối với các mỏ cát đã được đấu 

giá. Khẩn trương giải quyết thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản các cơ sở theo kết 

luận của kiểm toán, hoàn thành trong tháng 4/2022 

10. Phòng Biển, KTTV-BĐKH:  

- Tham mưu trình UBND tỉnh thực hiện đề án “Chương trình quản lý tổng 

hợp tài nguyên vùng bờ” và “Cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ 

nhạy cảm đường bờ tỉnh Nam Định” theo công văn giao việc của UBND tỉnh và 

Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động ƯPSCTD.  

- Ban hành kết luận kiểm tra của 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh còn lại.  

- Theo dõi Quyết định ban hành kế hoạch triển khai của TTCP để tham mưu 

kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị 

số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

- Phối hợp, tham mưu thực hiện Hướng dẫn số 50/HD-BTGTU và Hướng dẫn 

số 34/HD-BTGĐUK về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-

CT/TW ngày 25/9/2021. 

- Triển khai tổng kết mạng lưới sinh quyển Việt Nam 2021 và định hướng 

2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 979/UBND-VP3. 

- Tham mưu thực hiện Văn bản số 165/UBND-VP3 về việc triển khai thực 

hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp 

quốc gia. 

- Phối hợp, chuẩn bị kế hoạch làm việc với Đoàn Thanh tra của Tổng cục 

KTTV trong Quý II theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

115/UBND-VP3. 

- Triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản số 347/TCKTTV-VP về việc 

phối hợp đôn đốc thực hiện các quy định pháp luật về khí tượng thủy văn tại địa 

phương. 

11. Trung tâm Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường:  

Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo 

Quyết định của UBND tỉnh.  

12. Văn phòng Sở:  

- Tăng cường tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành đạo đức công vụ, văn 

hóa công Sở đối với các đơn vị thuộc Sở. 

- Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp phê duyệt và trình phê duyệt đề 

án VTVL theo thẩm quyền. 

- Tham mưu ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở; Kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Đo đạc, ĐK và KTĐ:  
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+ Theo dõi Sở Kế hoạch và Đấu tư về việc thẩm định và phê duyệt Tờ trình 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2022 của dự án để hoàn thiện Kế hoạch đấu 

thầu.  

+ Rà soát, tham mưu việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm trang thiết bị 

cho dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai. 

+ Khẩn trương tham mưu đẩy nhanh việc giải ngân kinh phí đối với các hạng 

mục thuộc Dự án VILG.  

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường: 

+ Khẩn trương hoàn thành các hạng mục công việc liên quan đến việc triển 

khai 02 Dự án/Đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư, lắp đặt trạm quan trắc tự 

động môi trường không khí tại thành phố Nam Định và Đề án Điều tra, khảo sát và 

đề xuất các biện pháp ngăn chặn kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên 

địa bàn tỉnh. 

+ Tiếp tục tham mưu, báo cáo Giám đốc Sở về phê duyệt Đề cương xây dựng 

Đề án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT.   

+ Tổ chức thực hiện Quyết định số 8/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của 

UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

13. Đối với việc thực hiện các Dự án, Đề án và các công việc liên quan  
Giao Văn phòng Sở chủ trì, các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện 

các nội dung công việc, tiến độ thực hiện các dự án tại Sở (chi tiết tại Phụ lục tiến 

độ thực hiện các Dự án đính kèm) 

Đề nghị các đồng chí Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

nêu trên; báo cáo tiến độ thực hiện về Văn phòng Sở vào sáng thứ 6 hàng tuần để 

tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở./. 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở:  

- Các đơn vị thuộc Sở:  

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Hoàng Xuân Dũng 
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Tiến độ thực hiện Dự án tính đến hết ngày 22/4/2022 

STT 
Tên nhiệm vụ, đề án, 

Dự án 

Kết quả thực hiện 

trong tuần 
Nhiệm vụ tuần tới 

Đơn vị 

phối hợp 

/Đơn vị 

thực hiện 

I 

Các dự án/ đề án do Sở 

làm chủ đầu tư bên mời 

thầu 

   

1 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Đầu tư, lắp đặt trạm quan 

trắc tự động môi trường 

không khí tại thành phố 

Nam Định 

- Phối hợp với đơn vị tư 

vấn đánh giá hồ sơ dự 

thầu gói thầu (chuyển tài 

liệu bổ sung làm rõ của 

nhà thầu cho đơn vị chấm 

thầu) 

- Căn cứ Báo cáo đánh giá 

hồ sơ dự thầu của đơn vị 

tư vấn chấm thầu chuyển 

hồ sơ cho đơn vị thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

- Căn cứ Báo cáo thẩm 

định kết quả đánh giá 

hồ sơ đề xuất kỹ thuật, 

tham mưu Lãnh đạo Sở 

ký Quyết định phê 

duyệt và Thông báo 

danh sách nhà thầu đạt 

kỹ  thuật. 

- Mở hồ sơ đề xuất tài 

chính. 

- Phối  hợp với đơn vị 

tư vấn đánh giá hồ sơ 

tài chính. 

Phối hợp 

với Chi cục 

Bảo vệ môi 

trường  

2 

Đề án Điều tra, khảo sát và 

đề xuất các biện pháp ngăn 

chặn kiểm soát các loài 

sinh vật ngoại lai xâm hại 

trên địa bàn tỉnh 

- Hướng dẫn đôn đốc giám sát nhà thầu thực hiện 

hợp đồng 

Phối hợp 

với Chi cục 

Bảo vệ môi 

trường 

3 

Dự án Tăng cường quản lý 

đất đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai thực hiện tại tỉnh Nam 

Định vay vốn Ngân hàng 

Thế giới  

- Trình thẩm định và phê 

duyệt Tờ trình kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu đợt 1 

năm 2022 của dự án. 

- Tiếp túc tham mưu ký 

kết phụ lục hợp đồng với 

các nhà thầu thi công và 

đơn vị giám sát. 

 

- Theo dõi, đôn đốc 

phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu đợt 1 

năm 2022 của dự án. 

-Căn cứ QĐ phê duyệt 

KHLCNT của UBND 

tỉnh, đăng tải lên hệ 

thống STEP của Ngân 

hàng Thế giới . Khi 

nhận được thư không 

phản đối của Ngân 

hàng Thế giới mới tiếp 

tục thực hiện các nội 

dung tiếp theo. 

Phối hợp 

với Phòng 

Đo đạc và 

Đăng ký đất 

đai  

4 

Đề án Điều tra, khảo sát, 

đánh giá tài nguyên, hiện 

trạng nước dưới đất và 

khoanh định vùng hạn chế, 

khu vực đăng ký khai thác, 

sử dụng nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Nam Định 

  

- Hướng dẫn đôn đốc giám sát nhà thầu thực hiện 

hợp đồng  

Phối hợp 

với Phòng 

Tài nguyên 

nước 

khoáng sản 

5 
Đề án Xác định chiều rộng, 

ranh giới và cắm mốc giới 

- Hướng dẫn đôn đốc giám sát nhà thầu thực hiện 

hợp đồng  

Phối hợp 

với Phòng 
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STT 
Tên nhiệm vụ, đề án, 

Dự án 

Kết quả thực hiện 

trong tuần 
Nhiệm vụ tuần tới 

Đơn vị 

phối hợp 

/Đơn vị 

thực hiện 
hành lang bảo vệ bờ biển 

tỉnh Nam Định 

Biển, Khí 

tượng thủy 

văn và Biến 

đổi khí hậu  

6 

Đề án Lập hành lang kỹ 

thuật bảo vệ các công trình 

khí tượng thủy văn chuyên 

dùng trên địa bàn tỉnh 

- Hướng dẫn đôn đốc giám sát nhà thầu thực hiện 

hợp đồng Lập hành lang kỹ thuật bảo vệ các công 

trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn 

tỉnh 

Phối hợp 

với Phòng 

Biển, Khí 

tượng thủy 

văn và Biến 

đổi khí hậu  
- Hướng dẫn đôn đốc giám sát nhà thầu thực hiện 

hợp đồng Giám sát công tác khảo sát xây dựng 

7 

Đề án Đánh giá hiện trạng chất 

lượng môi trường không khí và 

xây dựng kế hoạch quản lý chất 

lượng môi trường không khí 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Theo dõi, đôn đốc việc xử 

lý Tờ trình xin phê duyệt 

chủ trương của đề án 

- Căn cứ VB thông báo 

chủ trương của UBND 

tỉnh, phối hợp với Chi 

cục BVMT, đơn vị tư 

vấn đề hoàn thiện đề 

cương, dự toán theo 

tổng mức được phê 

duyệt để gửi Sở Tài 

chính thẩm định. 

Chi cục Bảo 

vệ Môi 

trường  
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