
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 8  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  

tại hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND huyện 

         

  Ngày 22 tháng 8 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: 

 - Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án: Xây dựng Khu đô thị thị 

trấn Mỹ Lộc; Xây dựng khu dân cư xóm 5, xã Mỹ Hưng; GPMB dự án xây dựng hạ 

tầng khu CN Mỹ Thuận. 

 - Chỉ đạo tổ chức họp kiểm điểm 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. 

 2. Về công tác cải cách hành chính. 

 2.1. Giao Phòng Nội vụ 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra 

công tác cải cách hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, báo cáo kết quả 

về UBND huyện trước ngày 15/9/2022. 

- Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện ban hành bộ tiêu chí đánh giá 

công tác CCHC đối với các cơ quan, đơn vị theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại 

Công văn số 1497/UBND-VP ngày 08/4/2022 về việc thực hiện một số nhiệm vụ 

nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022. 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện tham mưu cho 

UBND huyện có báo cáo về kế hoạch, giải pháp cụ thể, đăng ký Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2022 (Par Index) gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư trước ngày 25/8/2022.  

2.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường giải quyết hồ sơ TTHC 

trên môi trường điện tử (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4), có trên 60% 

tổng hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng DVC tỉnh. 

3. Về công tác GPMB dự án xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận 

Giao Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng BTHT GPMB dự án (theo Quyết 

định số 2659/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện) khẩn trương lập phương 

án di chuyển các mộ vô chủ trong phạm vi GPMB dự án. 

 4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng xác định 

sự cố theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 520/UBND-VP5 ngày 09/7/2022 

về việc công trình nhà ở riêng lẻ 9 tầng hộ ông Trần Đình Giao, thôn Văn Hưng, xã 

Mỹ Phúc. 
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5. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT- Văn phòng điều phối NTM của huyện 

tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng bộ tiêu chí 

NTM nâng cao theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND 

tỉnh về việc ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 

6. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan xây dựng kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 đảm bảo chất lượng, hoàn thành trước ngày 30/9/2022. 

 - Chuẩn bị các nội dung, tham mưu cho UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm 

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 vào ngày 29/8/2022. 

 7. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện chủ động tham mưu, đề 

xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong công tác GPMB dự án: Xây 

dựng khu dân cư xóm 5, xã Mỹ Hưng; GPMB dự án xây dựng hạ tầng khu CN Mỹ 

Thuận; trong công tác thi công 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). 

 8. Giao Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức Đại hội TDTT 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 chuyên môn UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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