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THÔNG BÁO
Kết luận cuộc kiểm tra thực địa trên địa bàn thị trấn Văn Quan
Thực hiện Thông báo kết luận số 84/TB-UBND ngày 10/3/2021 kết luận
giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Ngày 10/3/2021 đoàn công tác
do đồng chí Hứa Phong Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã
kiểm tra thực địa tại lòng hồ Bản Quyền và hành lang an toàn giao thông (ATGT)
trên địa bàn thị trấn Văn Quan. Cùng tham gia làm việc có các đồng chí đại diện
lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND-UBND, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp; UBND thị trấn Văn Quan có đồng chí Phó chủ tịch UBND và các
đồng chí công chức địa chính xây dựng.
Tại buổi làm việc, sau khi kiểm tra tại thực địa và nghe ý kiến phát biểu của
các thành phần dự buổi làm việc, đồng chí Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện kết luận như sau:
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Văn
Quan tập trung rà soát đất đai khu vực lòng hồ Bản Quyền, các vị trí đất đã được
thu hồi để làm căn cứ đưa vào quản lý, sử dụng. Ban hành thông báo phạm vi ranh
giới lòng hồ Bản Quyền, yêu cầu các hộ dân chỉ được sử dụng để tận dụng trồng
cây ngắn ngày, cây hàng năm, không được phép trồng cây dài ngày, san lấp, đổ đất
làm thay đổi hiện trạng lòng hồ, Nhà nước không thực hiện bồi thường đối với hoa
màu trên diện tích đất thuộc phạm vi ranh giới bảo vệ lòng hồ. Hoàn thành trước
ngày 01/4/2021.
- Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn rà soát, thống kê, phân loại theo mốc
thời gian và theo quy hoạch, đánh giá mức độ vi phạm, đề xuất xử lý các trường
hợp sử dụng đất sai mục đích; rà soát diện tích đất chưa giao, diện tích đất Nhà
nước đã thu hồi, diện tích đất đã giao nhưng không sử dụng, canh tác quá 24 tháng,
tham mưu phương án xử lý. Hoàn thành trước ngày 01/4/2021.
- Kiểm tra, rà soát hệ thống hồ sơ liên quan đến khu đồi Thủy sản tại phố
Tâm An, đánh giá hiện trạng quản lý sử dụng và đề xuất phương án quản lý trong
thời gian tới. Hoàn thành trước ngày 30/4/2021.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Chủ động thực hiện rà soát địa bàn về công tác quản lý trật tự đô thị, xây
dựng, hành lang giao thông. Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thu gom các
loại vật liệu như đá, cát, gạch lát vỉa hè và các loại vật liệu thừa,… sau khi chỉnh
trang đô thị đảm bảo mỹ quan đô thị và đảm bảo ATGT. Hoàn thành trước ngày
20/3/2021.

2
- Tham mưu ban hành văn chỉ đạo Công ty TNHH MTV thủy điện Bản
Quyền di dời cột điện tại đầu cầu Nà Sáng, phố Minh Sơn theo cam kết. Hoàn
thành trước ngày 20/3/2021.
- Phối hợp với thị trấn Văn Quan trấn chỉnh việc lắp, đặt các biển quảng cáo,
các điểm tập kết vật liệu xây dựng… theo đúng quy định đảm bảo hành lang
ATGT và mỹ quan đô thị.
3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì xây dựng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản (cá lồng) phù hợp
với các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực
phẩm, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, đảm bảo mỹ quan lòng hồ. Hoàn thành
trong tháng 3/2021.
- Phối hợp với UBND thị trấn Văn Quan tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân
sử dụng lồng treo, định hướng các hộ có lồng quây chủ động đánh bắt cá đã thả,
dừng ngay việc thả cá giống mới tiến tới xóa bỏ các lồng quây trong khu vực thị
trấn Văn Quan.
4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Căn cứ kết quả rà soát diện tích đất đã được Nhà nước thu hồi có thể trồng
cây cảnh quan của phòng Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì, phối hợp với UBND
thị trấn xây dựng phương án trồng các loại cây trong đô thị, góp phần xây dựng
cảnh quan đô thị sanh – sạch – đẹp.
5. UBND thị trấn Văn Quan
- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát đất đai khu vực lòng
hồ Bản Quyền, các vị trí đất đã được thu hồi để làm căn cứ đưa vào quản lý, sử
dụng; tập trung tuyên truyền người dân chỉ được sử dụng để tận dụng trồng cây
ngắn ngày, cây hàng năm, không được phép trồng cây dài ngày, san lấp, đổ đất làm
thay đổi hiện trạng lòng hồ, Nhà nước không thực hiện bồi thường đối với hoa màu
trên diện tích đất thuộc phạm vi ranh giới bảo vệ lòng hồ; tổ chức rà soát, thống kê,
phân loại theo mốc thời gian và theo quy hoạch, đánh giá mức độ vi phạm, đề xuất
xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích; rà soát diện tích đất chưa giao, diện
tích đất Nhà nước đã thu hồi, diện tích đất đã giao nhưng không sử dụng, canh tác
quá 24 tháng; kiểm tra, rà soát hệ thống hồ sơ liên quan đến khu đồi Thủy sản tại
phố Tâm An, đánh giá hiện trạng quản lý sử dụng.
- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hạt 7 Giao thông rà soát, thu gom
các loại vật liệu như đá, cát, gạch lát vỉa hè và các loại vật liệu thừa,… sau khi
chỉnh trang đô thị đảm bảo mỹ quan đô thị và đảm bảo ATGT.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng trấn chỉnh việc lắp đặt các
biển quảng cáo, các điểm tập kết vật liệu xây dựng, các điểm dừng, đỗ xe theo
đúng quy định đảm bảo hành lang ATGT và mỹ quan đô thị. Hoàn thành trong
tháng 3/2021.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên
truyền, hướng dẫn người dân về vùng nuôi cá lồng, tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi cá
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lồng đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn
trong mùa mưa lũ, đảm bảo mỹ quan lòng hồ, sử dụng lồng treo; tuyên truyền vận
đông người dân hiện nay vẫn còn sử dụng lồng quây để chăn, thả cá khẩn trương
thu hoạch cá, di dời phá bỏ lồng quây trong khu vực thị trấn, trả lại mặt hồ để
huyện thực hiện việc nạo vét lòng hồ trong thời gian tới.
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp xây dựng phương án trồng
các loại cây trong đô thị, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị sanh – sạch – đẹp.
Chủ động chuẩn bị các loại cây tiêu chuẩn và huy động lực lượng trồng khi điều
kiện thời tiết thuận lợi.
- Phối hợp với trường THPT Lương Văn Tri hướng dẫn học sinh để xe đúng
nơi quy định, trấn chỉnh hiện tượng tập trung để xe trên hành lang đường gây mất
ATGT; nguy cơ mất an ninh trật tự và không đảm bảo mỹ quan đô thị.
- Tập trung chỉ đạo và đề nghị một số gia đình tự ý phá dỡ vỉa hè xây dựng
trả lại nguyên trạng, đảm bảo công năng sử dụng của người dân. Hoàn thành
trong tháng 3/2021.
- Chỉ đạo Công an thị trấn nắm chắc địa bàn, điều tra làm rõ hiện tượng chặt
phá cây trái phép tại khu đất dự án 661(cũ) tại phố Tân Long; xử lý dứt điểm hiện
tượng lấn chiếm hành lang ATGT tại khu vực thị trấn. Hoàn thành trong tháng
3/2021.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ
chức thực hiện./.

Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT HU, HĐND, MTTQ huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Văn phòng HU;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

Hà Văn Thiện

