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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

(ngày 08/03/2021) 

Tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ngày 08/3/2021. Sau 

khi xem xét, thảo luận, thống nhất, đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND 

huyện - Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung rà soát công 

tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng khu vực Thị trấn: Tập trung khu vực 

lòng hồ Bản Quyền, khu dân cư Đức Tâm 2, đường Thị trấn – Pác Kéo… Ban 

hành thông báo phạm vi ranh giới lòng hồ Bản Quyền trong đó 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, 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 trong tháng 3/2021. 

- Rà soát, xác định ranh giới, diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý trong 

lòng hồ Bản Quyền, diện tích đất chưa giao, 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 

- Thực hiện rà soát, lập biên bản các trường hợp mới vi phạm, tái phạm 

trồng cây trên đất quy hoạch xây dựng dự án Công viên tượng đài Lương Văn 

Tri. 

- Rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất chợ trên địa bàn 

huyện. Hoàn thành trước ngày 20/3/2021. 

- Tập trung xử lý dứt điểm vụ việc gia đình bà Hoàng Thị Dinh tự ý lấn 

chiếm và trồng các loại cây lâu năm trên khu đất bãi đổ thải công trình xử lý 

điểm đen km 27+430 – km 27+860. Báo cáo kết quả giải quyết, xử lý trước 

ngày 31/3/2021. 

2. UBND Thị trấn. 

- Tập trung rà soát, thực hiện nghiêm công tác giải tỏa hàng lang khu vực 

các tuyến đường nội thị, dọc tuyến đường Quốc lộ 1B. Xử lý nghiêm, yêu cầu 

tháo dỡ trả lại nguyên trạng các trường hợp cơi nới, dựng rào chắn vi phạm hành 

lang đường bộ, không cho phép tận dụng đất hành lang để trồng rau gây mất mỹ 
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quan đô thị. Đ/c Hứa Phong Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ 

đạo, rà soát. 

- Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp lại lồng cá khu vực lòng hồ, tổ 

chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân đang sử dụng lồng quây phải 

thực hiện thu hoạch dần, không thực hiện tái nuôi tại các lồng quây gây ảnh 

hưởng đến dòng chảy và ô nhiễm môi trường.   

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Tham mưu văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy điện Bản Quyền 

khẩn trương di dời cột điện tại đầu cầu Tân Sơn theo cam kết. Hoàn thành 

trước ngày 12/3/2021. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc cụ thể 

với hộ gia đình hiến đất tại thôn Nà Lộc, thị trấn Văn Quan, ký biên bản xác 

nhận, cắm mốc xác định ranh giới cụ thể. Hoàn thành trước ngày 09/3/2021. 

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất. 

- Chủ trì phối hợp với UBND Thị trấn tiếp tục công tác vận động thực 

hiện bàn giao mặt bằng dự án Nhà máy Hồi Lạng Sơn, tham mưu văn bản gửi 

Chủ đầu tư chuyển kinh phí thanh toán cho các hộ dân đã nhất trí bàn giao mặt 

bằng. Hoàn thành trước ngày 12/3/2021. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc 

tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- 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. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lương Đình Toại 

 


