
    ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         XÃ LỘC AN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  354/BC-UBND                            Lộc An, ngày   20   tháng   7  năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh 

tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 

     Kính gửi:  

- UBND huyện Phú Lộc. 

 
 

Thực hiện Công văn số: 2982/UBND-NN ngày 10 tháng 07 năm 2020 của UBND 

huyện Phú Lộc, về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị 

thông minh tỉnh. Liên quan đến nội dung: “Nội dung tôi phản ánh đã lâu. Ủy ban kiểm 

tra huyện ủy cũng chỉ ra nhiều sai phạm. UBND xã Lộc An buông lỏng quản lý đất đai. 

UBND xã cũng ban hành kế hoạch cưỡng chế, tuy nhiên đến nay, tôi vẫn thấy 02 trường 

hợp vẫn sinh hoạt bình thường ( UBND xã lấy lý do đại hội Đảng bộ nên chưa cưỡng 

chế, đến nay sau gần một tháng đại hội Đảng đã xong vẫn chưa thấy UBND xã Lộc An 

xử lý các công trình nêu trên). Để tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, 

kính đề nghị UBND huyện Phú Lộc chỉ đạo UBND xã Lộc An quyết liệt hơn nữa trong 

công tác xây dựng trái phép ”. 

UBND xã Lộc An xin báo cáo như sau: 

Sau khi có kết luận của đoàn liên ngành về việc vi phạm của hai hộ dân ở thôn Bắc 

Thượng xây dựng nhà và làm quán trái phép trên đất không được phép xây dựng.  

Ngày 05/3/2020 UBND xã đã mời hai hộ dân lên họp để thông báo Kết luận và yêu 

cầu các hộ dân tháo dỡ công trình đã vi phạm trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu như 

trước khi chưa vi phạm. Các hộ dân đã thống nhất với các nội dung của kết luận, thấy rõ 

việc làm sai trái của mình và cam kết sẽ tháo dỡ công trình vi phạm.  Đồng thời UBND 

xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế nhưng do tình hình dịch bệnh covid cũng 

như đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng 

các cấp nên UBND xã chưa tổ chức cưỡng chế. 

Ngày ../7/2020 UBND xã tiếp tục nhận được thông tin phản ánh của người dân trên 

đô thị thông minh  về sai phạm của hai hộ dân tại thôn Bắc Thượng chưa tháo dỡ, khắc 

phục vi phạm. 

Ngày 14/7/2020 UBND xã đã mời hai hộ dân trên cũng như các ban, ngành liên quan 

đến tham dự họp ( mặt trận, đoàn thể và thôn trưởng) vận động hai hộ tự tháo dỡ khắc 

phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu. 

Qua buổi họp hai hộ dân thấy được sự sai trái của mình nhưng do điều kiện hoàn 

cảnh khó khăn, đi làm ăn xa, không có chổ ở nên đề nghị chính quyền địa phươngtạo 

điều kiện về mặt thời gian để cho gia đình tìm được nơi ở khác sẽ tháo dỡ trả lại hiện 

trạng cho địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, cũng như tạo điều 



kiện thuận lợi cho người dân. UBND xã yêu cầu hai hộ dân khẩn trương tìm nơi ăn chốn 

ở và tự tháo dỡ công trình đã vi phạm trước ngày 14/8/2020.       

Trên đây là nội dung báo cáo theo phản ánh của Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên 

Huế.   

 UBND xã Lộc An xin báo cáo ./.  

 

Nơi nhận:                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND huyện;                            KT. CHỦ TỊCH 

- Lưu VT.                                                                            P.CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

                                                                                      Trần Viết Việt 
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