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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  1384  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày  12  tháng 4 năm 2019 

V/v tăng cường quản lý hoạt động 
xây dựng, bảo vệ môi trường tại Khu 
tái định cư và dân cư Nam thành phố

 

 
Kính gửi:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Qua theo dõi thực tế cho thấy, thời gian qua công tác quản lý hoạt động xây 
dựng, vệ sinh môi trường, bảo vệ kết cấu hạ tầng tại Khu tái định cư và dân cư 
Nam thành phố chưa được các cơ quan quan tâm đúng mức. Một số hộ dân tập 
kết vật liệu xây dựng, trộn vữa xi măng ngay trên mặt đường nhựa, vỉa hè nhưng 
không thực hiện các biện pháp bảo vệ, không vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ sau khi kết 
thúc xây dựng công trình làm ảnh hưởng tới kết cấu mặt đường, hè phố, gây mất 
mỹ quan đô thị. Để chấn chỉnh trình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường công tác quản lý 
hoạt động xây dựng, vệ sinh môi trường trong phạm vi Dự án đầu tư xây dựng 
Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, đặc biệt đối với phần hạ tầng chưa 
được bàn giao cho Thành phố quản lý; thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở các hộ 
dân xây dựng công trình trên phần đất đã trúng đấu giá (hoặc đất tái định cư) chú 
ý bảo đảm vệ sinh môi trường, không xâm phạm hoặc có các hoạt động làm ảnh 
hưởng xấu tới chất lượng, mỹ quan công trình. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo quản lý chặt chẽ đối với các công 
trình hạ tầng đã được chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) 
bàn giao cho Thành phố quản lý, khai thác; chỉ đạo UBND xã Mai Pha và các 
phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; phối hợp tuyên 
truyền, nhắc nhở các hộ dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ kết cấu hạ tầng, 
hệ thống điện, cây xanh, cống thoát nước... trong khu vực dự án; phối hợp, hỗ trợ 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong công tác thu dọn, đảm bảo vệ sinh 
môi trường khu vực; xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. 

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 
trên của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn, 
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, TN&MT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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