
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:                 /TB- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                 

                Mỹ Lộc, ngày            tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị đánh giá tình  

hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng 

 tâm tháng 5 năm 2022; Công tác phòng, chống dịch COVID-19  

  

Ngày 06 tháng 5 năm 2022, UBND huyện tổ chức hội nghị họp đánh giá 

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 5 năm 2022; Công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm 

Văn Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội 

nghị có đại diện Ban Thường trực UB MTTQ VN huyện, đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan. Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch báo cáo 

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 5 năm 2022; đồng chí Trưởng phòng Y tế báo cáo công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 và ý kiến của các cơ quan đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện kết luận: 

Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm, thống nhất các biện pháp phòng 

chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương; chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy- UBND huyện bảo đảm thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cơ bản hoàn thành tiêm 

mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi; 

triển khai tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trên cơ sở tình hình dịch 

bệnh được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vắc xin cao, tất cả các hoạt động kinh tế - xã 

hội được trở lại bình thường trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 

Các chỉ tiêu kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá: Thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn huyện (đến ngày 30/4/2022) là 66,1 tỷ đồng, đạt 43% so với dự toán tỉnh, 

huyện giao (trong đó thu trừ tiền sử dụng đất là 18,1 tỷ đồng, đạt 53,6% so với dự 

toán tỉnh, huyện giao, tăng 8,5% so với cùng kỳ). Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập 

quy hoạch phân khu VI. Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các xã lập nhiệm vụ quy 

hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030. Tổ chức chăm sóc và phòng trừ 

kịp thời các đối tượng gây bệnh sâu bệnh trên lúa Xuân. Đoàn thẩm định NTM của 

tỉnh đã thẩm tra và đánh giá 03 xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Trung, xã Mỹ Hưng và thị 

trấn Mỹ Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc 

tiến độ, đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn. Cơ bản hoàn 

thành công tác GPMB Khu công nghiệp Mỹ Thuận giai đoạn II (diện tích đã 
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GPMB là 150,41/150,55ha đạt 99,9%). Công tác cải cách hành chính, xây dựng 

chính quyền điện tử tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Trong tháng, Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 350 hồ sơ, trong đó giải quyết trực 

tuyến đạt 264 hồ sơ (đạt 75%); một số lĩnh vực làm tốt, có tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

trực tuyến cao như: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - TBXH, Tư pháp, Tài chính – 

Kế hoạch... Đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo 

cho người có công, các đối tượng chính sách. Tình hình 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 hạn chế như: Khi 

tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, một bộ phận người dân, một số đơn vị, 

địa phương có tư tưởng lơ là, chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch. Tiến độ GPMB dự án xây dựng Khu đô thị trung tâm Mỹ Lộc 

còn một số hộ chưa được xử lý dứt điểm. Tiến độ xây dựng khu dân cư tập trung 

xóm 5 xã Mỹ Hưng gặp khó khăn trong việc thu thập hồ sơ để lập phương án 

BTHT. Tiến độ hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở năm 2022 đối 

với các xã còn chậm. Công tác cấp, đổi GCN QSDĐ nông nghiệp sau DĐĐT; Xử 

lý vi  phạm  theo  Hướng  dẫn  1456/HD-STNMT  ngày  01/7/2015  của  Sở  TN-

MT  tỉnh Nam Định của một số xã, thị trấn còn chậm (như thị trấn Mỹ Lộc, Mỹ 

Thắng, Mỹ Hưng…). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế còn đạt thấp so với kế hoạch đề 

ra. 

Để đảm bảo thực hiện, nâng cao kết quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của cả năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị 

trấn Mỹ Lộc nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 như sau: 

I. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; Kế 

hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/03/2022 của UBND tỉnh Nam Định và Kế hoạch 

số 1102/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND huyện. 

- Tiếp tục rà soát tiêm vắc xin đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ cao nhất đối với 

mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. 

Triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, khoa 

học, hiệu quả. 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

và triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công khai 

minh bạch, kịp thời, chính xác; không để lợi dụng trục lợi chính sách. 
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- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các 

xã, thị trấn chủ động rà soát các trường hợp F0, F1 được hỗ trợ theo quy định. 

II. Thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội. 

1. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của 

UBND huyện, Quy chế làm việc của đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh lề lối 

làm việc, tuân thủ trình tự giải quyết công việc theo quy định và theo Quy chế làm 

việc của UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 

10/8/2021 của UBND huyện. 

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ văn bản số 08/CTr-UBND ngày 05/1/2022 

của UBND huyện về chương trình công tác trọng tâm năm 2022 và các nhiệm vụ 

được giao, khẩn trương xây dựng, soạn thảo các báo cáo, đề án trình trong tháng 

5/2022 nhất là các báo cáo đề án trình kỳ họp thường kỳ giữa năm HĐND tỉnh, 

HĐND huyện. Chủ động tham mưu cho UBND huyện giải quyết ý kiến của cử tri, 

đại biểu tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo văn 

bản số 54/UBND-VP ngày 07/1/2022 của UBND huyện. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp Chi Cục Thống kê khu vực 

Mỹ Lộc- Vụ Bản và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế 

năm 2022. 

4. Công tác Quy hoạch- Kế hoạch. 

- Ban quản lý dự án lập quy hoạch của huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đẩy 

nhanh tiến độ lập Quy hoạch phân khu VI gồm 03 xã: Mỹ Phúc, Mỹ Trung, Mỹ 

Tân. Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu thực hiện các công việc trong 

quá trình lập quy hoạch phân khu IX - Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên 

tuyến đường Nam Định - Phủ Lý.   

- Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các xã hoàn thiện lập nhiệm vụ quy hoạch 

chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030. Phòng Kinh tế- Hạ tầng tiếp tục bám sát 

Sở Xây dựng về chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Lộc giai 

đoạn 2021-2030. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ kinh phí các xã lập quy hoạch chung xây 

dựng xã giai đoạn 2021-2030 sau khi đã được UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ 

và dự toán lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030 theo Kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 đã được phê duyệt. 

5. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thường xuyên hướng dẫn các địa phương, nhân dân chăm sóc, bảo vệ cây 

lúa và cây màu vụ Xuân.  
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- Triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.  

- Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, thôn 

(xóm) kiểu mẫu. Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí thôn 

(xóm) kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo 02 xã Mỹ Thắng, Mỹ Hà xây dựng các tiêu chí 

NTM nâng cao trong năm 2022. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn đăng ký chương 

trình OCOP. 

- Hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai năm 2022 theo phương 

châm “4 tại chỗ”. Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2022. Thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý kiên quyết các vi phạm công 

trình đê điều, thủy lợi. 

6. Tài nguyên và Môi trường. 

- Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai 

theo Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 về việc Kết luận của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 

17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết, Kết luận của Huyện ủy, Kế 

hoạch của UBND huyện về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất 

đai.  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện và 

các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu xử lý các kiến nghị sau kết luận Thanh tra 

về công tác quản lý đất đai (hộ ông Trần Văn Dũng) theo Kết luận số 88/KL-

UBND ngày 16/10/2018 về Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp 

luật về đất đai đối với hộ ông Trần Văn Dũng trong việc thực hiện dự án xây dựng 

cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng may mặc và xử lý các vi phạm liên quan đến hộ 

ông Trần Đình Giao- Mỹ Phúc, hộ ông Trần Văn Dũng- Mỹ Thắng… 

- UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ cấp đổi GCN QSDĐ 

sau DĐĐT, xử lý các vi phạm theo hướng dẫn số 1456/HD-STNMT của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. Yêu cầu các xã Mỹ Thắng, Mỹ Hưng và thị trấn Mỹ Lộc  

khẩn trương thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu không hoàn 

thành chỉ tiêu đã đăng ký theo kế hoạch. Đề nghị các đồng chí Ủy viên UBND 

huyện phụ trách xã tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường để đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành nhiệm vụ. Khẩn 

trương hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở 2022. 

- Giao đồng chí Lê Quang Huy- Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện tham mưu, đề xuất giải quyết kiến 

nghị của công dân liên quan đến việc cấp GCN QSDĐ tại thị trấn Mỹ Lộc. 

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc đợt 10 

7. Công tác giải phóng mặt bằng. 

7.1. Công tác GPMB dự án xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận.  
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Hội đồng BTHT GPMB dự án, UBND xã Mỹ Thuận tiếp tục tập trung tập 

trung tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trình 

UBND tỉnh giao đất đợt III cho đơn vị thi công dự án. 

7.2. Công tác GPMB dự án Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc. 

Hội đồng GPMB dự án, UBND thị trấn tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận 

động, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn đối với 02 hộ còn lại (hộ ông Đặng Tiến 

Đạt, hộ bà Đặng Thị Sáu- Đàm Thị Cúc) 

7.3. Công tác GPMB dự án khu dân cư tập trung xóm 5 - xã Mỹ Hưng. 

Hội đồng GPMB dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác 

GPMB dự án (lập dự thảo, công khai phương án; tổ chức chi trả tiền BTHT…) 

8. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án: cải tạo, nâng cấp tuyến đường 

Thịnh Khánh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án giao thông: 

cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 tại 

Km134+963 đến dốc La xã Mỹ Tiến); cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thắng Hà; 

cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hưng Lộc. 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện chủ động tham mưu cho 

UBND huyện đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục các dự án khu dân cư trên địa bàn 

huyện: khu dân cư tập trung xã Mỹ Hà, khu dân cư thôn An Cổ - xã Mỹ Thành, 

khu dân cư tập trung xóm 3 - xã Mỹ Trung... 

9. Tài chính – Ngân sách. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế TP Nam Định – Mỹ Lộc: tăng 

cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nập ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn 

thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022. 

- Quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng 

chế độ; tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển.  

- Tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ tài sản công theo đúng quy định, nhất là 

việc cho thuê, bán, thành lý tài sản công.  

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc 

mua sắm tài sản (bao gồm cả thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế...) đảm bảo theo đúng 

quy định. Chủ động kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư công của các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị phát sinh các khoản thu dịch vụ, thu phí sử dụng hóa 

đơn, biên lai thu phí hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử. 

10. Văn hóa – xã hội. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022 

đảm bảo thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Thực hiện kế hoạch tuyển sinh vào 

các lớp đầu cấp năm học 2022-2023. 
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- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: Đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Duy trì sẵn sàng, đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, 

thuốc, trang thiết bị y tế…phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục 

vận động, mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phòng 

Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tham mưu các giải 

pháp để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện, phấn đấu đạt kế hoạch 

đã đề ra. 

- Phòng Lao động – Xã hội, UBND các xã, thị trấn: Thực hiện tốt các chính 

sách xã hội, chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công. Thường xuyên 

kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện chế độ tiền lương, việc làm, đảm bảo quyền 

lợi của người lao động tại các doanh nghiệp. Tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người 

dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo quy định. 

- Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin  và Thể thao: 

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân dịp các 

ngày kỷ niệm lớn của Đảng, Nhà nước, các sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn 

huyện.  

11. Công tác Nội vụ, Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền 

điện tử. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ 

thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-

UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 

27/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận thanh tra số 556/KH-TTBNV 

ngày 03/12/2021 của Thanh tra Bộ Nội vụ về chấn chỉnh một số nội dung trong 

công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. 

- Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ triển khai phương án thi tuyển công 

chức 2022. 

- Tổ công tác số 789 của Chủ tịch UBND huyện tăng cường đôn đốc, kiểm 

tra các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo 

của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện đồng bộ các 

giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao chỉ số, thứ hạng chỉ số cải cách hành chính cấp 

huyện (Par Index). 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

huyện tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn, khuyến khích, giúp đỡ người dân sử 

dụng DVC trực truyến mức độ 3, mức độ 4 để đảm bảo chỉ tiêu có trên 60% tổng 

hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng DVC tỉnh đối với cấp 
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huyện và có trên 40% tổng hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC trên 

Cổng dịch vụ công tỉnh đối với cấp xã. Đẩy mạnh triển khai Hệ thống thanh toán 

trực tuyến không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến 

trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt việc gửi 

nhận văn bản điện tử, ký số văn bản trên phần mềm quản lý văn bản điều hành.  

12. An ninh quốc phòng, Nội chính. 

- Ban chỉ huy quân sự huyện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - 

quốc phòng địa phương.  

- Công an huyện đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm 

chế tai nạn giao thông. Tiếp tục triển khai thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và 

công tác cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Tham mưu cho UBND huyện 

triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). 

- Thanh tra huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo tránh khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tập trung chỉ đạo và thực hiện thanh 

theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất. 

- Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện tổ chức tập huấn về Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Mỹ Lộc căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Thông báo này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HU- HĐND huyện(để B/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ VN huyện; 

- Các Đ/c Ủy viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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