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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 30 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 Nông nghiệp và PTNT thường xuyên kiểm tra thực tế đồng 

ruộng, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn các biện pháp phòng trừ 

sâu bệnh. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ Xuân đối với đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn huyện. 

 - 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; xây dựng khu đô thị 

thị trấn Mỹ Lộc. 

 2. Công tác xây dựng NTM kiểu mẫu. 

 Giao Văn phòng điều phối NTM của huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức kiểm tra hồ sơ, đánh giá 

các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND 17/6/2021 của 

UBND huyện về ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 

bàn huyện đối với thôn Cư Nhân- xã Mỹ Thành và thôn Khả Lực- xã Mỹ Thịnh, báo 

cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 10/6/2022. 

 3. Về đầu tư xây dựng. 

 3.1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND xã Mỹ Thịnh, 

Hội đồng BTHT GPMB dự án xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận tham mưu cho 

UBND huyện về đề nghị xin mở đường tạm phục vụ thi công dự án xây dựng hạ 

tầng KCN Mỹ Thuận của công ty cổ phần Đại Phong theo đúng quy định, thẩm 

quyền; báo cáo Lãnh đạo UBND huyện trước ngày 03/6/2022. 

 3.2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng của huyện hướng dẫn UBND xã Mỹ Thịnh lập dự án đầu tư 

xây dựng rãnh thoát nước dọc qua khu dân cư, đảm bảo tiến độ thi công dự án cải 

tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh - Khánh. 
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 3.3. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện chủ trì, phối hợp với 

UBND các xã chủ động lập dự án xây dựng rãnh thoát nước dọc qua khu dân cư khi 

triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông như: Dự án cải tạo, 

nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến dốc La xã Mỹ 

Tiến; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hưng - Lộc; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường Thắng - Hà 

 4. Về công tác quản lý đất đai. 

 4.1. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Mỹ Thắng rút kinh nghiệm khi chưa thực 

hiện nhiệm vụ tại Thông báo số 2199/TB-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện 

về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban Lãnh 

đạo UBND huyện. Giao UBND xã Mỹ Thắng tiếp tục chủ động 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 báo cáo UBND huyện trước ngày 03/6/2022. 

 4.2. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu cho UBND huyện có văn bản chỉ đạo UBND xã Mỹ Thịnh, Mỹ 

Hưng, Mỹ Thành và Thị trấn Mỹ Lộc cung cấp các hồ sơ liên quan về việc chậm trả 

GCN QSDĐ cho các hộ dân. 

4.3.  Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ chủ trì, phối hợp với Thanh tra 

huyện, UBND xã Mỹ Thắng, UBND xã Mỹ Phúc 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 

Đức Toán - xã Mỹ Phúc, hộ ông Trần Văn Dũng - Mỹ Thắng… 

 5. Về giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

 - Đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường rút kinh nghiệm khi chưa 

thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo số 2123/TB-UBND ngày 16/5/2022 của UBND 

huyện về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban 

Lãnh đạo UBND huyện. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện ngay việc 

giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
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mức độ 4), phấn đấu năm 2022 có trên 60% tổng hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải 

quyết TTHC trên Cổng DVC tỉnh. 

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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