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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 18 tháng 7 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: 

 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 và dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ 

QL21 tại Km134+963 đến dốc La xã Mỹ Tiến). 

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động tham mưu cho UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện về thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng về việc quản 

lý trật tự xây dựng đối với công ty cổ phần tang lễ Hoàng Long theo Báo cáo số 

59/BD-SXD ngày 14/7/2022 của Sở Xây dựng về kết quả phản ánh của nhân dân đối 

với công viên nghĩa trang Thanh Bình- xã Mỹ Thuận. 

- Bám sát Sở Xây dựng để được hướng dẫn trình tự và tham mưu cho UBND 

huyện phương án xử lý công trình nhà ở riêng lẻ 9 tầng hộ ông Trần Đình Giao, thôn 

Văn Hưng, xã Mỹ Phúc. 

3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND huyện tổ 

chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2022) trên địa bàn huyện. 

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: KT - HT, LĐTBXH; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, TH. 
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KT. CHỦ TỊCH 
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