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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

tổng kết việc thực hiện thí điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  
và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chợ và khu dân cư trung tâm  

xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng 
 

Ngày 20/5/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh đã tổ chức họp tổng kết việc thực hiện thí điểm công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chợ và khu dân 
cư trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo 
các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư 
pháp, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra 
tỉnh và UBND huyện Hữu Lũng.  

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hữu Lũng báo 
cáo và ý kiến của các thành phần dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh kết luận như sau: 

Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư công còn nhiều khó khăn, để giải quyết 
nhu cầu cấp thiết về việc đầu tư xây dựng chợ Vân Nham mới, khắc phục tình 
trạng họp chợ ven đường không đảm bảo vệ sinh môi trường, mất an toàn giao 
thông, đồng thời đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Vân Nham, 
UBND huyện Hữu Lũng đã chủ động nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các địa 
phương khác, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh triển khai Dự án đầu tư xây dựng chợ 
và khu dân cư trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng theo cách làm mới và đã 
được sự đồng ý của UBND tỉnh. Quá trình triển khai Dự án nhận được sự ủng hộ 
của người dân, người dân đồng thuận, phấn khởi vì đã trực tiếp được đóng góp 
công sức vào quá trình xây dựng nông thôn mới trên quê hương mình, từ đó đã 
tạo điều kiện để công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, rút ngắn thời gian thực 
hiện các thủ tục, đến nay Dự án đã cơ bản hoàn thành. Đây là cách làm mới, có 
nhiều sáng tạo, UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động, tích cực của huyện Hữu Lũng 
trong quá trình triển khai Dự án. 

Tuy nhiên, qua phân tích, đối chiếu quy định pháp luật liên quan (đặc biệt 
là Luật Đất đai, Luật Đầu tư công) cho thấy mô hình triển khai Dự án đầu tư xây 
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dựng chợ và khu dân cư trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng còn có bất 
cập, một số nội dung chưa tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, 
UBND tỉnh thống nhất chấm dứt việc thực hiện thí điểm, không tiếp tục triển khai 
các dự án khác trên địa bàn tỉnh theo cách làm như Dự án đầu tư xây dựng chợ và 
khu dân cư trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng.  

UBND tỉnh thông báo để UBND các huyện, thành phố được biết. Yêu cầu 
UBND các huyện, thành phố khi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn cần thực 
hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật hiện hành./. 

 
Nơi nhận:       
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC, XD,  
  CT, NN&PTNT, TP; 
- Thanh tra tỉnh; 
- Các Huyện ủy, Thành ủy; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh, các phòng: TH, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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