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THÔNG BÁO 

Kết Luận của đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện 

 tại cuộc họp xem xét xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

 

Ngày 02/8/2019, đồng chí Hoàng Văn Quân Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì 

cuộc họp xem xét xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai đối với Ông Hoàng Sơn 

Đông, phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự 

cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Thanh tra, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch, cán bộ chuyên môn UBND 

thị trấn Văn Quan. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí 

Hoàng Văn Quân Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Trong công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai UBND thị trấn Văn 

Quan còn nhiều hạn chế, cán bộ chuyên môn chưa thật sự chủ động trong nghiên cứu 

và bám sát vụ việc trong quá trình thực hiện dẫn đến quy trình và hồ sơ còn nhiều thiếu 

sót. Yêu câu UBND thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

- Tiếp tục tuyên truyền vận động Ông Hoàng Sơn Đông, phố Đức Tâm 2, thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn chấp hành theo đúng quy định của pháp 

luật. 

- Xây dựng báo cáo quá trình xử lý. Hoàn thành xong trước ngày 16/8/2019. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, lập biên bản, 

bổ sung xử phạt (khi vẫn tiếp tục vi phạm), giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy 

định. 

 - Chỉ đạo cán bộ chuyên môn bám sát vụ việc, lập biên bản, xây dựng báo cáo 

chặt chẽ, chính xác; thực hiện các bước xử lý vụ việc theo đúng quy trình giải quyết; 

Chỉ đạo Trưởng Công an thị trấn vận dụng một số chế tài (điện nước, vật liệu…) thuộc 

nghiệp vụ trong giải quyết vụ việc; 
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- Ra văn bản đề nghị Chi nhánh Điện lực Văn Quan ngừng cung cấp điện cho 

công trình đang xây dựng trái phép; 

2. Giao Công an huyện phối hợp với UBND thị trấn Văn Quan chỉ đạo, 

hướng dẫn công an thị trấn Văn Quan tổ chức các biện pháp nghiệp vụ theo đúng 

quy định, ngăn chặn các nội dung cung cấp và hỗ trợ việc xây dựng các công trình 

vi phạm pháp luật. 

3. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

(Kinh tế và Hạ tầng, Công an, Tư Pháp huyện): Hướng dẫn UBND thị trấn thực 

hiện xử lý vụ Ông Hoàng Sơn Đông, phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định của Pháp luật; ra văn bản hướng dẫn UBND 

các xã, thị trấn thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực 

xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành xong trong tháng 8/2019. 

Yêu cầu thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tổ 

chức triển khai, thực hiện Thông báo này./. 

 
Nơi nhận: 
- Trường trực huyện ủy (b/c) 

- HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Công an huyện; 

- Chi cục Thuế; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Đội QLTT số 8; 

- Ngân hàng NN&PTNT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Triệu Đức Dũng 

         


