
THÔNG BÁO     

Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện 
tại cuộc họp triển khai công tác quản lý trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, 

và sắp xếp bố trí chợ tại thị trấn Lộc Bình 

  

  

Ngày 04/4/2016, đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp 
triển khai công tác quản lý trật tự đô thị và giải phóng mặt bằng, sắp xếp bố trí chợ tại thị trấn 
Lộc Bình; tham dự cuộc họp có đồng chí: Bùi Quang Ninh, Phó Trưởng Công an huyện; 
Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trần Văn Tiến, Phó Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường; Lương Văn Chầm, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
Ngô Văn Điều, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Bình; Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Công ty CP 
đầu tư phát triển chợ Việt Bắc; Lê Thị Thu, Chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 
Phan Anh Tú, Đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị thị trấn Lộc Bình. 

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan liên quan và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp. Kết 
thúc cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Đề nghị UBND thị trấn Lộc Bình, Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực 
hiện tốt theo các nội dung tại Thông báo kết luận số 63/TB-UBND ngày 29/3/2016 của UBND 
huyện. UBND thị trấn Lộc Bình chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị tăng cường công tác quản lý 
đô thị, kiên quyết xử lý đối với các hộ vi phạm; hàng ngày tiến hành kiểm tra, nhắc nhở đối với 
các hộ vi phạm, yêu cầu các hộ kinh doanh không lấn chiếm, tái lấn chiếm hàng lang giao 
thông, vỉa hè, lòng lề đường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội quản lý trật tự đô thị thị 
trấn có thể thuê xe ô tô (khi cần thiết) để thực hiện nhiệm vụ được giao, kinh phí thuê xe sử 
dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị của thị trấn. Đề nghị Công an 
huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp, hướng dẫn về chuyên môn và hỗ trợ UBND thị 
trấn Lộc Bình trong công tác quản lý trật tự đô thị và xử lý các hộ vi phạm. 

2. Đối với việc sắp xếp, bố trí các vị trí bán hàng, kinh doanh trong khu vực chợ thị trấn Lộc 
Bình. 

- Nhất trí với nội dung kế hoạch, phương án của Công ty CP đầu tư phát triển chợ Việt Bắc tại 
Kế hoạch số 06/KH ngày 03/3/2016 của Công ty; đề nghị Công ty CP đầu tư phát triển chợ 
Việt Bắc thực hiện ngay việc sắp xếp, bố trí địa điểm bán hàng cho các hộ kinh doanh hàng 
thực phẩm chín, hàng vãng lai, hàng rau, ở các vị trí hợp lý theo như trong nội dung kế hoạch 
đã nêu, không làm ảnh hưởng trật tự, mỹ quan và không vi phạm trật tự đô thị... 

- UBND thị trấn Lộc Bình chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị phối hợp thực hiện, đôn đốc, hướng 
dẫn các hộ thực hiện theo vị trí đã được sắp xếp. 

3. Đối với công tác GPMB khu C, chợ thị trấn Lộc Bình 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, trực tiếp làm việc với 
các cơ quan có liên quan (Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh) để phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu 
có liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng khu đất F2 thị trấn Lộc Bình, làm rõ phần 
kinh phí đền bù liên quan đến 2 hộ gia đình: ông Trịnh Văn Cầu, Đinh Thị Chuột, đã nhận tiền 
đền bù hay chưa nhận tiền trong dự án đền bù GPMB khu F2, báo cáo UBND huyện hướng 
xử lý trước ngày 01/6/2016. 



- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, phối hợp UBND thị trấn Lộc Bình làm rõ phần diện 
tích đất do UBND thị trấn Lộc Bình quản lý (ngoài phần diện tích bà Đinh Thị Chuột và ông 
Trịnh Văn cầu đang sử dụng); trong khi chờ hoàn thành công tác GPMB toàn bộ khu C, 
UBND thị trấn Lộc Bình phối hợp với Công ty CP đầu tư phát triển chợ Việt Bắc xử lý mặt 
bằng tạm tại các vị trí không có vướng mắc và bố trí các ngành hàng rau, củ quả và hàng 
nông, lâm sản tại khu vực này. 

- Sau khi Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm rõ nội dung đến bù GPMB đối với hộ ông Cầu và hộ 
bà Chuột; Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, chủ động phối hợp với UBND thị trấn, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu C theo 
quy định. 

UBND huyện thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện để 
các cơ quan, đơn vị biết, khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 


