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THÔNG BÁO  

Về việc bàn giao mặt bằng để thi công công trình: Đường Lê Duẫn kéo dài đoạn từ 

đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 1A, thành phố Hà Tĩnh  

                  

Kính gửi: Ông Bùi Quốc Hà 

     Địa chỉ:    Tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh 

  

Thực hiện Quyết định số: 3019/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Lê Duẫn 

kéo dài đoạn từ đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 1A, thành phố Hà Tĩnh.  

Căn cứ các Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

thành phố V/v phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hộ trợ, tái định cư đối 

với hộ ông Bùi Quốc Hà; Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của 

UBND thành phố  V/v thu hồi đất của hộ gia đình để thực hiện dự án; Từ Quyết 

định số 328/QĐ-UBND đến Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của 

UBND thành phố  V/v giao đất ở cho hộ gia đình.   

Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, UBND phường Hà huy Tập, đề nghị 

hộ gia đình đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ và đất tái định cư, triển khai tháo dỡ 

công trình, nhà cửa, vật kiến trúc, di chuyển cây cối trên phần đất Nhà nước đã thu 

hồi để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 25/05/2022.  

 Nhận được thông báo này yêu cầu gia đình phối hợp, chấp hành nghiêm 

túc./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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