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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phường Hà Huy Tập, ngày 10 tháng 9 năm 2020 

 

Kínhgửi: - UBND thành phố Hà Tĩnh; 

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Tĩnh; 

  

Căn cứ điều chỉnh quy hoạch chi tiết hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 4, tổ 

dân phố 7,phường Hà Huy Tập được phê duyệt ngày 09/9/2019. 

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng khu 

dân cư tổ dân phố 4, tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. 

Ngày 07/4/2020, Ban   Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh 

bàn giao mốc ranh giới giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 4, tổ dân phố 7, phường Hà HuyTập, thành 

phố Hà Tĩnh cho Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố. 

Ngày 21 tháng 5 năm 2020,Hội đồng BT, HT và TĐC thành phố thực 

hiện kiểm đếm khối lượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo biên bản bàn 

giao mốc ranh giới giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng công trình 

Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 4, tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố 

Hà Tĩnh. 

Tuy nhiên, qua khảo sát, UBND phường Hà Huy Tập thấy: Ban Quản lý 

dự án  đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh, đã bàn giao đang còn một phần đất, 

theo quy hoạch đã được phê duyệt làm tiểu công viên, với diện tích khoảng 

3.000m
2
 thuộc đất sản xuất nông nghiệp của 6 hộ dân, nếu không thu hồi khi 

triển khai xây dựng hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 4 thì vùng này không có hệ 

thống kênh mương tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp được đồng thời trở thành 

ao tù nước đọng gây ô nhiểm môi trường, mất cảnh quan đô thị.  

Vậy, UBND phường Hà Huy Tập, kính đề nghị UBND thành phố, phòng 

Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Tĩnh cho chủ trương bổ sung mốc ranh 

giới giải phóng mặt bằng phần diện tích nói trên cho Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng thành phố Hà Tĩnh và Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành 

phố, để tiến hành thực hiện dự án theo tiến độ đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy, HĐND phường; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Huyên 
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