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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Đức Bảo 

tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về xử lý vi phạm hành chính 

tại Khu vui chơi giải trí Hình Như Là 

 
 

Ngày 03/8/2021, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Huỳnh Đức Bảo đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên 

quan về xử lý vi phạm hành chính tại Khu vui chơi giải trí Hình Như Là. Tham dự 

buổi làm việc có Lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường; Lãnh đạo và Chuyên viên (K3, K4, K7) Văn Phòng HĐND và UBND 

huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Thạnh. Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Thạnh báo cáo tình hình xử lý vi phạm 

hành chính tại Khu vui chơi giải trí Hình Như Là và các ý kiến tham gia tại buổi 

làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Đức Bảo có ý kiến kết luận như sau: 

1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và các 

cơ quan, đơn vị liên quan, chậm nhất đến ngày 09/8/2021, báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện về công tác chuẩn bị cưỡng chế thi hành Quyết định số 387/QĐ-XPVPHC 

ngày 29/3/2019 của Phó Chủ tịch UBND huyện đối với bà Võ Thị Ánh Nhạn. 

2. Giao UBND thị trấn Vĩnh Thạnh khẩn trương kiểm tra, yêu cầu các hộ 

dân có liên quan chấm dứt việc xây dựng chuồng trại, chăn thả gia súc, gia cầm, 

trồng cây trái phép quanh khu vực đồi Lâm viên nhằm đảm bảo vệ sinh môi 

trường và mỹ quan đô thị. Xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; báo 

cáo kết quả cho Chủ tịch UBND huyện trước ngày 13/8/2021. 

UBND huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết 

để triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                               
- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tư pháp; 

- Phòng Tài nguyên và MT; 

- UBND thị trấn Vĩnh Thạnh; 

- Lưu: VT, K3, K4, K7. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

Mang Văn Ráng 
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