
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KT&HT Hữu Lũng, ngày      tháng 11 năm 2021 

V/v tăng cường thực hiện các biện 

pháp giải tỏa hành lang khu vực trung 

tâm xã Vân Nham. 

 

          Kính gửi:     Uỷ ban nhân dân xã Vân Nham. 
 

Địa điểm Cây Đa phố Phổng là di tích lịch sử cách mạng đã được UBND 

tỉnh Lạng Sơn xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 41/2002/QĐ-UB ngày 

02/10/2002. Năm 2020, UBND huyện đã đầu tư nâng cấp, cải tạo xây dựng di 

tích khang trang, sạch đẹp, tuy nhiên hiện nay có một số hộ dân bày bán hàng 

trong phạm vi di tích và lấn chiếm lòng đường khu vực trung tâm xã Vân Nham 

(tuyến đường ĐT.242) làm mất cảnh quan môi trường khu vực di tích lích sử và 

trung tâm xã Vân Nham và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Trước thực 

trạng trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Vân Nham triển 

khai thực hiện dứt điểm ngay một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Cắm biển cấm bán hàng tại khu vực di tích lịch sử cách mạng cây Đa 

phố Phổng để Nhân dân biết và thực hiện. 

 2. Chỉ đạo thôn Phổng tổ chức họp dân để tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến, vận động Nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về 

quản lý di tích, quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuyên 

truyền vận động người dân không bày bán hàng trong khu vực di tích, yêu cầu 

người dân tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường. 

 3. Xây dựng kế hoạch cụ thể để giải tỏa hành lang bán hàng không đúng 

quy định khu vực di tích và khu vực trung tâm xã.  

 Sau khi giải tỏa xong UBND xã Vân Nham tổ chức ký cam kết với các hộ 

dân dọc 02 bên đường khu vực trung tâm xã Vân Nham không bày bán hàng lấn 

chiếm lòng đường và khu vực di tích. Nếu các hộ cố tình không chấp hành thì lập 

biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật. 

   Yêu cầu UBND xã Vân Nham nghiêm túc tổ chức thực hiện và Báo cáo 

UBND huyện kết quả trước ngày 05/12/2021.  
   

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: KT&HT, VH&TT; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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