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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  

tại hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND huyện 

         

  Ngày 23 tháng 5 năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị 

giao ban Lãnh đạo UBND huyện. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí dự 

hội nghị. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị: 

 1. Giao đồng chí Lê Quang Huy- Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: 

 - Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tổ chức kiểm tra thực địa tại các xã về vị trí các lô đất đưa ra đấu giá đất 

cho nhân dân làm nhà ở năm 2022. 

 - Tiếp tục chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án: Xây dựng khu dân cư 

xóm 5, xã Mỹ Hưng; dự án xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận; Khu đô thị thị trấn 

Mỹ Lộc. 

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát, chuẩn bị các báo cáo về: Xem 

xét điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Kế 

hoạch đầu tư công năm 2022; tham mưu cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản cho 

các xã nhất là các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; 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 để báo cáo Lãnh đạo UBND 

huyện ngày 30/5/2022. 

3. Giao UBND xã Mỹ Thắng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Phòng Tư pháp, Công an huyện hoàn thiện, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm 

đất đai đối với hộ ông Phạm Nhật Thành-thôn 7,8, xã Mỹ Thắng, hoàn thành trước 

ngày 27/5/2022. 

4. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương tham mưu cho UBND huyện về 

xử lý công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ 9 tầng hộ ông Trần Đình Giao, thôn Văn 

Hưng, xã Mỹ Phúc theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại văn bản số 786/SXD-

CCGD ngày 18/5/2022 về việc xử lý công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ 9 tầng hộ 

ông Trần Đình Giao, thôn Văn Hưng, xã Mỹ Phúc. 

5. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

cho UBND huyện về công tác cán bộ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, báo cáo Lãnh 

đạo UBND huyện. 
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Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí 

Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

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

- Lãnh đạo UBND huyện;  

-  Các cơ quan chuyên môn UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu VT, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thị Huệ 
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