ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 5592 /UBND-QLĐT

Lào Cai, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

V/v đôn đốc kiểm tra và xử lý vi
phạm lấn chiếm đất dọc tuyến đường
tránh QL4D, thị xã Sa Pa.

Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải – Xây dựng;
- UBND thị xã Sa Pa.
Xét đề nghị của UBND thị xã Sa Pa tại Báo cáo số 701/BC-UBND ngày
24/11/2020 về kết quả kiểm tra, rà soát các công trình trên đất thuộc phạm vi đã
giải phóng mặt bằng đường tránh quốc lộ 4D, thị xã Sa Pa. Chủ tịch UBND tỉnh
có ý kiến như sau:
1) Yêu cầu Sở Giao thông vận tải – Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn
vị liên quan khẩn trương hoàn thiện lại các mốc giới GPMB, mốc giới của bãi
đổ thải thuộc dự án đường tránh quốc lộ 4D, để bàn giao lại cho UBND thị xã
Sa Pa quản lý, báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh trước ngày 10/12/2020 (có kèm
theo Biên bản bàn giao); phối hợp với UBND thị xã Sa Pa tăng cường công tác
tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm về hành lang ATGT của tuyến đường theo
quy định.
2) Yêu cầu UBND thị xã Sa Pa tập trung chỉ đạo các phòng ban, xã
phường khẩn trương xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất thuộc phạm vi
đã GPMB của dự án đường tránh quốc lộ 4D theo đúng quy định; tăng cường
công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng dọc tuyến đường, nghiêm cấm
việc xây dựng các công trình (nhà cửa, lán trại,...) không phép, sai phép; xây
dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ và khai thác quỹ đất đã GPMB trên
tuyến đường tránh quốc lộ 4D hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND
tỉnh trước ngày 20/12/2020.
Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực
hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.UBND tỉnh;
- Đ/c Bí thư Thị ủy Sa Pa;
- Ban QLDA CTGT tỉnh;
- LĐ Văn phòng;
- BBT-Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT,TH3,TNMT1,QLĐT1
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