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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 26 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 Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng BTHT GPMB dự án KCN Mỹ 

Thuận khẩn trương lập phương án BTHT di chuyển các mộ vô chủ trong phạm vi 

GPMB. 

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tham mưu cho UBND huyện báo cáo các nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp 

chuyên đề của HĐND huyện để thông qua về: Phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng 

của chương trình MTQG xây dựng NTM 2022; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh tên các dự án; phân bổ chi 

tiết nguồn vốn hỗ trợ lập quy hoạch chung các xã giai đoạn 2021-2030…  

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

Giao Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và 

UBND xã Mỹ Thuận hoàn thiện thủ tục giao đất tái định cư cho hộ ông Vũ Minh Tú - 

thôn Liên Minh, xã Mỹ Thuận.  

4. Về công tác GPMB Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc  

Giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn 

UBND thị trấn Mỹ Lộc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thực hiện việc cưỡng chế đối 

với hộ ông Đặng Tiến Đạt theo quy định. 

5. Về công tác đấu giá đất Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc 

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn 

trương hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng nghiệm thu từng giai đoạn xong trước 

ngày 30/9/2022. 

6. Về công tác cải cách hành chính 
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Giao các cơ quan chuyên môn 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. Khi phát sinh hồ sơ tại Bộ phận 

Một cửa của huyện phải đảm bảo có trên 60% tổng số hồ sơ được số hóa trên cổng 

Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong năm 2022; đồng chí Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả 

số hóa trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của 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 chuyên môn UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

 


