
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 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  

tại hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND huyện 

         

  Ngày 03 tháng 10 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. 

 - Chỉ đạo Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa khẩn trương triển khai thực hiện việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện theo Công văn số 59/BCĐ ngày 28/7/2022 của  

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh. 

 2. Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất. 

 2.1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

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

UBND huyện có văn bản gửi chủ đầu tư, các nhà thầu: Đơn vị thi công, đơn vị tư 

vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát hoàn thiện các nội dung để phục vụ công tác 

nghiệm thu từng giai đoạn đối với dự án xây dựng Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, gửi 

UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng), hoàn thành trước ngày 07/10/2022. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình 

Sở Xây dưng nghiệm thu từng giai đoạn của dự án xây dựng Khu đô thị thị trấn Mỹ 

Lộc, hoàn thành trước ngày 12/10/2022. 

 2.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện 

các hồ sơ, báo cáo Sở Xây dựng theo Công văn số 1683/SXD-QH ngày 30/9/2022 ý 

kiến về quy hoạch xây dựng đối với vị trí dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất cho 

nhân dân làm nhà ở tại các xã huyện Mỹ Lộc. 
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 3. Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo về công tác cải cách hành chính (trong 

báo cáo nêu rõ các nội dung đã thực hiện theo Thông báo số 766/TB-UBND ngày 

11/3/2022 Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện về hội nghị kiểm điểm công 

tác CCHC năm 2021; nêu rõ các tồn tại, hạn chế và đề xuất các nhiệm vụ trong thời 

gian tới..) để báo cáo tại Hội nghị trực tuyến UBND huyện với UBND các xã, thị trấn 

để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ 

trọng tâm những tháng cuối năm 2022 vào ngày 06/10/2022. 

 4. Giao Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện (Tổ công tác 789) làm việc với 

Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo của 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; việc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại 

Thông báo số 3836/TB-UBND ngày 26/9/2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện tại hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND huyện về giải quyết hồ sơ 

TTHC trên môi trường điện tử đối với Lãnh đạo phòng và Công chức phụ trách của 

phòng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện trong ngày 04/10/2022. 

 5. Thống nhất trong Lãnh đạo UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Báo 

cáo chủ trương đầu tư công trình nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 2 tầng, thiết bị và 

một số hạng mục phụ trợ trong khuôn viên trụ sở HĐND-UBND 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, đơn vị; 

- Tổ công tác 789; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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