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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 12 tháng 9 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 hạ tầng khu CN Mỹ Thuận; xây dựng khu dân cư tập trung 

xóm 5, xã Mỹ Hưng. 

 - Chỉ đạo họp Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện để chuẩn bị 

các nội dung tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Mỹ Lộc lần thứ VI. 

 - Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Đảng ủy- UBND xã Mỹ Phúc chuẩn bị 

tốt các nội dung tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 722 năm ngày mất Quốc Công 

Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (20/8/1300-20/8/2022 đảm bảo 

trang trọng. 

 2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát Quy hoạch phát triển cụm 

công nghiệp trên địa bàn huyện theo Công văn số 905/SCT-QLCN ngày 31/8/2022 

của Sở Công thương về việc rà soát phương án phát triển cụm công nghiệp. Xin ý 

kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, hoàn thành báo cáo gửi Sở Công thương trước 

14h ngày 13/9/2022. 

 - Bám sát, đôn đốc UBND xã Mỹ Phúc, hộ ông Trần Đình Giao- thôn Liễu 

Văn (trước đây là thôn Văn Hưng) xã Mỹ Phúc thực hiện nghiêm chỉ đạo của 

UBND huyện tại Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 về việc dừng thi 

công công trình nhà ở riêng lẻ 9 tầng của hộ ông Trần Đình Giao, thôn Liễu Văn xã 

Mỹ Phúc và Công văn số 3658/UBND-KTHT ngày 09/9/2022 về việc thực hiện 

ngay các biện pháp an toàn về người, tài sản đối với hộ ông Trần Đình Giao - Chủ 
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sở hữu công trình nhà ở riêng lẻ 9 tầng thôn Liễu Văn, xã Mỹ Phúc. Chủ động tham 

mưu cho UBND huyện xử lý trật tự xây dựng nhà ở riêng lẻ 9 tầng hộ ông Trần 

Đình Giao, thôn Liễu Văn, xã Mỹ Phúc. 

 3. Giao các cơ quan tăng cường giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện 

tử (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4) thuộc lĩnh vực phụ trách của cơ 

quan, đơn vị trên Cổng DVC tỉnh Nam Định, phấn đấu có trên 60% tổng hồ sơ được 

số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng DVC tỉnh. 

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, đơn vị; 

- 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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