
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Số:           /UBND-QLĐT 
V/v di dời cây xanh, cột điện trên vỉa 

hè đường Phan Đình Giót 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Hà Tĩnh, ngày     tháng 09 năm 2020 

 

Kính gửi:    Trường Mầm non 1 Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. 
    

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh nhận được Tờ trình số 61/TT-TrMNI 

ngày 27/08/2020 của Trường Mầm non 1 Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh đề nghị 

xin di dời cột điện và cây xanh trước cổng trường. Qua tham mưu của phòng 

chuyên môn, UBND thành phố có ý kiến như sau: 

Trên vỉa hè đường Phan Đình Giót, thành phố Hà Tĩnh, đoạn phía trước 

cổng trường Mầm non 1 Nam Hà, có 02 cây Keo lá tràm số hiệu 48, 50 và 01 

một cột điện chữ H, hiện tại các vị trí cây và cột điện nằm giữa cổng chính ra 

vào của trường (có ảnh kèm theo).  

 UBND thành phố đồng ý cho trường Mầm non 1 Nam Hà chặt hạ 02 cây 

Keo lá tràm số 48, 50 và tháo dỡ 01 cột điện nêu trên để đảm bảo việc đưa đón 

học sinh được thuận lợi. 

 Đề nghị trường Mầm non 1 Nam Hà làm việc với Công ty cổ phần Môi 

trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh; Công ty Viễn thông Hà Tĩnh để được 

hướng dẫn, cam kết trước lúc thực hiện. Việc thay chặt hạ cây và tháo dỡ cột 

điện chữ H phải đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, 

giao thông và mỹ quan đô thị, hoàn trả mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Hoàn thành trước ngày 30/09/2020. Kinh phí thực hiện việc chặt hạ cây và tháo 

dỡ cột điện và hoàn trả mặt bằng do trường Mầm non 1 Nam Hà tự chi trả. 

 Giao phòng Quản lý đô thị hướng dẫn trường Mầm non 1 Nam Hà và các 

đơn vị liên quan thực hiện nội dung công văn này./.  

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

 - Phòng QLĐT;  

 - UBND phường Nam Hà;  

 - Công ty Cp MT&CT Đô Thị Hà Tĩnh; 

 - Công ty Viễn thông Hà Tĩnh; 

 - Lưu: VT, QLĐT8. 
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