
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 24 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. Đồng chí Lê Quang Huy- Phó Chủ tịch UBND huyện 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.  

 - Tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự 

hiến đất, tháo dỡ các công trình để thi công các dự án: cải tạo, nâng cấp tuyến đường 

Thắng Hà; cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh Khánh; 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 Nông nghiệp và PTNT. 

 - Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch làm 

thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất, dân sinh vụ Đông Xuân 2022- 2023, hoàn thành 

trước ngày 28/10/2022. 

 - Tham mưu cho UBND huyện báo cáo tổng hợp rà soát các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, năm 2023 các xã Mỹ Thành, xã Mỹ Thịnh và thị 

trấn Mỹ Lộc, hoàn thành trước ngày 28/10/2022. 

 3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Tiếp tục rà soát các trường hợp đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ đợt II khu tái 

định cư khu công nghiệp Mỹ Trung và tham mưu cho UBND huyện làm việc với 

các Sở, ngành của tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình cấp GCN QSDĐ 

đợt II khu tái định cư khu công nghiệp Mỹ Trung. 

- Bám sát Sở Tài chính sớm trình UBND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định giá 

khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹp đối với 05 xã trên địa bàn 

huyện. 
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 4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng của huyện hướng dẫn các xã, thị trấn chủ động lập Quy hoạch chi tiết 

các Khu đô thị, Khu dân cư tập trung, điểm dân cư (đã có trong danh mục các dự án 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025). 

 5. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục tham mưu xây dựng Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Dự toán năm 

2023 đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị 

trấn thực hiện tốt công tác quyết toán dự án đầu tư hoàn thành; rà soát và xử lý nợ 

đọng xây dựng cơ bản nguồn NSNN theo đúng quy định. 

 6. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án lập quy hoạch phân khu 

VI (theo Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 30/3/2022) đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy 

nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu VI gồm 03 xã: Mỹ Phúc, Mỹ Trung, Mỹ Tân. 

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch 

chung các xã giai đoạn 2021-2030. 

 7. Về công tác Cải cách hành chính. 

Giao phòng Nội vụ - cơ quan Thường trực về CCHC: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và các phòng ban liên 

quan tham mưu thành lập Tổ giúp việc cho UBND huyện xây dựng Bộ tiêu chí đánh 

giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện, hoàn thành trước ngày 31/10/2022. Giao Tổ giúp việc cho UBND huyện hoàn 

thành xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện, hoàn thành trước ngày 15/11/2022. 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả 

tự chấm điểm, chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

 8. Về chuẩn bị các nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện. 

8.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Mỹ Lộc rà soát, 

đăng ký các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện. Báo cáo trực 

tiếp đồng chí Lãnh đạo UBND huyện phụ trách trước khi gửi văn bản về UBND 

huyện (qua Văn phòng HĐND - UBND huyện), chậm nhất 09h, ngày 27/10/2022. 
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8.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ động tham mưu cho UBND huyện xây 

dựng các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 

HĐND 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; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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