
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

 

Số:      /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Lý Nhân, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc cung cấp thông tin cho báo chí 

 

Thực hiện Công văn số 1032/STTTT-TTBCXB ngày 22/10/2020 về việc 

cung cấp thông tin cho báo chí, theo thông tin phản ánh của Tạp chí Đời sống và 

Pháp luật (đăng ngày 21/10/2020) có bài viết: “Hà Nam: Chuỗi công trình trên sông 

Châu Giang không có giấy phép xây dựng” Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân trân 

trọng báo cáo cụ thể như sau: 

Nhà hàng nổi Thanh An do ông Lương Hoa Nam hộ khẩu thường trú tại 

xóm 7 Hội Động (nay là thôn Hội Động 2) xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam là chủ hộ Kinh doanh; vị trí Nhà hàng nổi Thanh An được neo đậu tại bờ 

sông tại Km16+800 đê Nam sông Châu Giang địa phận thị trấn Vĩnh Trụ huyện 

Lý Nhân. 

Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng nổi trên sông Châu Giang được Sở 

Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam xác nhận tại vị trí xây 

dựng nhà nổi không có phương tiện thủy hoạt động, không ảnh hưởng nhiều 

đến mặt cắt thoát lũ của tuyến sông và ban hành văn bản số 442/SNN-ĐĐ 

ngày 25/11/2010 đề nghị UBND huyện hướng dẫn ông Lương Hoa Nam hoàn 

thành các thủ tục thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng nổi trên sông 

Châu Giang của ông Lương Hoa Nam với mục đích kinh doanh đã được 

UBND huyện Lý Nhân chấp thuận tại Văn bản số 765/UBND-CT ngày 

03/12/2010; UBND huyện Lý Nhân chấp thuận dự án tại Văn bản số 807/UBND-

CT ngày 21/12/2010 và chấp thuận bổ sung hạng mục của nhà nổi trên sông Châu 

Giang tại Văn bản số 935/UBND-CT ngày 27/11/2012. 

Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân thường xuyên giao nhiệm vụ 

cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện, UBND thị trấn Vĩnh Trụ phối 

hợp với các cơ quan thuộc Sở, ngành của tỉnh kiểm tra các điều kiện để đảm bảo 

hoạt động của nhà hàng nổi Thanh An.  

Trên đây là báo cáo cung cấp thông tin cho báo chí, Ủy ban nhân dân 

huyện Lý Nhân trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Nhương 
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