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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại buổi kiểm tra tiến độ tình hình triển khai thực hiện giải tỏa  

hành  lang an toàn giao thông trên địa bàn xã Yên Phúc và xã Tân Đoàn  

Ngày 18/9/2019, đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện đã 

chủ trì cuộc kiểm tra tiến độ tình hình thực hiện giải tỏa hành lang An toàn giao 

thông trên địa bàn xã Yên Phúc và xã Tân Đoàn huyện Văn Quan. Tham dự đoàn 

kiểm tra có đại diện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Văn phòng HĐND và UBND 

huyện. Sau buổi kiểm tra thực tế, đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND 

huyện kết luận như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Tham mưu xây dựng văn bản tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Tân Đoàn, 

Yên phúc khẩn trương thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Đôn đốc chỉ đạo xã Tân Đoàn khẩn trương thực hiện xây dựng Nhà văn hóa, 

Sân thể thao đảm bảo tiến độ đề ra; 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Nghiên cứu bổ sung, lắp đặt đường nước cho trường Trung học cơ sở xã 

Tân Đoàn do hiện nay trường chỉ tận dụng nước mưa được hứng lại, chưa có 

đường nước ổn định nên rất khó khăn trong việc sử dụng nước sinh hoạt. 

- Chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục khắc phục mặt đường vào trường Trung 

học sơ sở xã Tân Đoàn bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu xây dựng trường. 

4. UBND xã Yên Phúc, xã Tân Đoàn 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác giải tỏa hành 

lang an toàn giao thông trên địa bàn xã. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức ra quân thực hiện công tác giải tỏa hành lang 

an toàn giao thông (ATGT) gắn vệ sinh môi trường góp phần hoàn thành chương 

trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã; khẩn trương tổ chức thực 

hiện việc giải tỏa ki ốt, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, bày bán hàng, tập kết vật 

liệu xây dựng... và báo cáo về UBND huyện trước 15/10/2019 trước khi đoàn 

kiểm tra của tỉnh vào thẩm định Nông thôn mới. 

* Đối với UBND xã Tân Đoàn:  

- Ra văn bản Thông báo lần 2 đối với các hộ chưa thực hiện tháo dỡ mái che, 

mái vẩy…   
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- Chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục mặt bằng của Sân thể thao xã Tân Đoàn 

hiện nay đã cao hơn đường bê tông vào trường, trời mưa đất, cát chảy ra sân không 

đảm bảo vệ sinh cảnh quan nhà trường.  

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chỉ đạo đơn vị thi 

công khắc phục khắc phục mặt đường vào trường Trung học sơ sở xã Tân Đoàn bị 

hư hỏng do vận chuyển vật liệu xây dựng trường, Sân thể thao. 

* Hoàn thành các nội dung trước ngày 30/9/2019. 

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ 

tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra tiến độ tình hình triển khai thực hiện giải tỏa  

hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã Yên Phúc và xã Tân Đoàn, yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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