
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-TNMT Trực Ninh, ngày  04 tháng 7 năm 2022 

       V/v chuẩn bị ý kiến tham luận 

tại Hội nghị tổng kết công tác GPMB 

 
 

     Kính gửi: 

            - Lãnh đạo Công an huyện; 

          - Chủ tịch UBND các xã Trực Tuấn, Trực  Thuận, Trực Đại, 

Trực Hùng và thị trấn Cổ Lễ. 
 

Ngày 07/7/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giải phóng 

mặt bằng (GPMB) giai đoạn 2019-2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai 

đoạn 2022-2025. Để Hội nghị đạt kết quả tốt, UBND huyện đề nghị lãnh đạo Công 

an huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chuẩn bị phát biểu tham luận, gồm các nội 

dung sau: 

1. UBND thị trấn Cổ Lễ tham luận: Công tác triển khai, kết quả thực hiện và kinh 

nghiệm trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB. 

2. UBND xã Trực Thuận tham luận: Bài học kinh nghiệm và kết quả đạt được 

trong công tác vận động nhân dân hiến đất thực hiện các công trình dự án trên địa bàn. 

3. UBND xã Trực Đại tham luận: Kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng 

mắc, tồn tại trong công tác GPMB; kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt công tác GPMB.  

4. UBND xã Trực Tuấn, Trực Hùng tham luận nội dung: Công tác triển khai, 

các giải pháp thực hiện cho công tác GPMB các dự án mới đang và sắp thực hiện trên 

địa bàn (như khu dân cư tập trung, tuyến đường quốc lộ 21 mới, cầu Ninh Cường…). 

5. Công an huyện chuẩn bị tham luận: Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong 

công tác GPMB. 
 

Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo Công an huyện chuẩn bị nội 

dung phát biểu trọng tâm, ngắn gọn, thời gian không quá 10 phút./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên;                                                                                                   
- Lãnh đạo UBND huyên; 
- Ban biên tập Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.            

 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Trần Đại Thắng 
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