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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã  

tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thị xã 
  
 

 

 

Ngày 11/10/2022, đồng chí Lê Quang Hiến, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì 

hội nghị giao ban lãnh đạo UBND. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND thị 

xã, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Sau khi nghe lãnh đạo Văn 

phòng HĐND và UBND báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, 

đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận, giao nhiệm vụ như sau: 

1. Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tập trung chỉ đạo 

những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án, trong đó tập trung chỉ đạo dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.33 từ 

ngã tư Kim Huy km2+150 đến km2+500, công trình cải tạo, chỉnh trang hệ 

thống thoát nước khu vực nội thị đô thị Mỹ Hào, dự án cải tạo, nâng cấp đường 

trục xã Xuân Dục từ khu di tích tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đến đường 

ĐT.387, dự án cải tạo, nâng cấp đường từ QL.5 đến KCN Thăng Long II. 

2. Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu UBND thị xã văn bản 

chấn chỉnh các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường trong chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, đạo đức công vụ...; tăng cường đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí từ 

nguồn cải cách hành chính để bổ sung trang thiết bị (máy quét tài liệu) cho Bộ 

phận Một cửa thị xã và Bộ phận Một cửa các xã, phường. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thành lập đoàn, xây dựng 

lịch kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của 

UBND tỉnh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý dôi dư, xen kẹt tại 

các xã, phường; kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm tập kết rác thải phường Dị Sử 

từ 17/10/2022. 

5. Phòng Nội vụ tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo, bộ máy 

hành chính cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; kiện toàn các chức 

danh lãnh đạo quản lý trường THCS trọng điểm Lê Hữu Trác. 

Trên cơ sở kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND thị xã; 

- Các cơ quan chuyên môn  

có liên quan; 

- LĐVP; 
- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đặng Ngọc Long 
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