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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa. 

Ngày 18/3, Chuyên mục Hộp thư truyền hình của Truyền hình Nhân dân 

có phát sóng phóng sự: “Lào Cai: Ỳ ạch xử lý công trình sai phạm “Vườn Vô 

Cực”, trong đó phản ánh sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương  

dẫn đến việc cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây 

hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp, xây dựng các công trình đón khách du 

lịch vào tham quan, chụp ảnh của ông Đỗ Trọng Nguyên tại tổ 3, phường Cầu 

Mây, thị xã Sa Pa không đúng quy định; việc chính quyền địa phương chậm trễ 

trong việc xử lý vi phạm đối với ông Đỗ Trọng Nguyên gây bức xúc trong Nhân 

dân (Đường liên kết đăng tải phóng sự: https://nhandantv.vn/lao-cai-cong-trinh-

sai-pham-vuon-vo-cuc-lam-kho-chinh-quyen-dia-phuong-d223043.htm); Về việc 

này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa kiểm tra, xác minh nội dung báo 

Nhân dân nêu; khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; 

báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 07/4/2023. 

Căn cứ nội dung trên, Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:            

- Như trên; 

- CT, PCT2; 

- CVP, PCVP2; 

- Báo Nhân dân; 

- Các Sở: Giao thông vận tải-Xây dựng,  
Thông tin và Truyền thông; 

- Lưu: VT, BBT1, XD1, TNMT1. 
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