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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 07 tháng 11 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: 

 - Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn hoàn thiện ngay 

các tài liệu kiểm chứng để tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành 

chính (CCHC) năm 2022 theo Hướng dẫn số 2269/HD-SNV ngày 03/11/2022 

của Sở Nội vụ về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của các 

sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 

2022. Chỉ đạo tổ giúp việc của UBND huyện (theo Quyết định số 4812/QĐ-

UBND ngày 02/11/2022) khẩn trương xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá công tác 

CCHC đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, hoàn thành trước 

ngày 15/11/2022. 

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

thị thị trấn Mỹ Lộc; xây dựng hạ tầng khu CN Mỹ Thuận; 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 Nội vụ - cơ quan Thường trực về CCHC. 

 - Chủ động nắm tình hình, tiến độ triển khai của các cơ quan, đơn vị; xã, 

thị trấn trong việc hoàn thiện tài liệu kiểm chứng để tự đánh giá, chấm điểm xác 

định chỉ số CCHC năm 2022 của huyện. Kịp thời báo cáo, tham mưu cho 

UBND huyện chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình tự đánh 

giá, chấm điểm CCHC năm 2022 của huyện.  

 - Tham mưu cho UBND huyện tổ chức chấm điểm chỉ số CCHC năm 

2022 đối với các xã, thị trấn; chấm điểm về thực hiện công tác CCHC đối với 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 
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 3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng 

HĐND - UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các xã 

(Mỹ Trung, Mỹ Hà) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đăng ký tài khoản 

trên báo Đấu thầu quốc gia để thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch 

chung xã giai đoạn 2021-2030. 

 4. Giao các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Lao động -

Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện: Tăng cường hướng dẫn, 

giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công (DVC)  

tỉnh Nam Định. Phấn đấu trong năm 2022, có trên 60% tổng hồ sơ được số hóa, 

trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng DVC tỉnh đối với cấp huyện.  

 5. Giao Văn phòng HĐND – UBND huyện chủ động đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị hoàn thiện các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ 

họp thứ sáu HĐND huyện theo Công văn số 4783/UBND-VP ngày 31/10/2022 

về việc chuẩn bị các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X. 

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 bc); 

- Lãnh đạo UBND huyện (để cđ);  

- Các cơ quan: Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và 

Đào tạo, Lao động - TBXH, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, 

Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND – UBND 

huyện (để th); 

- UBND xã Mỹ Trung, Mỹ Hà; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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