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Phường Hà Huy Tập,ngày 15 tháng 9 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

V/v xin phê duyệt Quy hoạch xen dắm khu dân cư Nhà văn hóa  

tổ dân phố 6 cũ, phường Hà Huy Tập  

 

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật quy hoạch đô thị 

ngày 17/6/2009;  

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm đinh, phê duyệt và quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 08/ 2005/NĐ – CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy 

hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ xây dựng về quy 

định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; Căn cứ thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 

08/2/2013 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn, xác định quản lý chi phí quy hoạch 

xây dựng và quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ xây dựng ban 

hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch xây dựng; Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ xây dựng 

về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”; 

Căn cứ Công văn số 1848/UBND-QLĐT ngày 04/8/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc cho chủ trương lập quy hoạch xen dắm khu dân cư Nhà văn 

hóa tổ dân phố 6 cũ, phường Hà Huy Tập; 

UBND phường Hà Huy Tập kính trình UBND thành phố phê duyệt quy hoạch 

xen dắm khu dân cư Nhà văn hóa tổ dân phố 6 cũ, phường Hà Huy Tập, với các nội 

dung sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch xen dắm khu dân cư Nhà văn hóa tổ dân phố 6 cũ, 

phường Hà Huy Tập. 

2. Đơn vị lập quy hoạch: UBND phường Hà Huy Tập 

3. Vị trí, quy mô ranh giới 

- Vị trí: Tổ dân phố 3, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

- Diện tích quy hoạch: 132,8 m2 



- Phạm vi ranh giới: 

+ Phía Bắc giáp: Đường tổ dân phố rộng 10m 

+ Phía Tây giáp: Mương thoát nước 

+ Phía Nam giáp: Khu dân cư 

+ Phía Đông giáp: Đường tổ dân phố 

Vậy UBND phường kính đề nghị UBND Thành phố, phòng Quản lý đô thị, 

phòng Tài nguyên môi trường phê duyệt quy hoạch xen dắm khu dân cư Nhà văn 

hóa tổ dân phố 6 cũ, phường Hà Huy Tập để UBND phường Hà Huy Tập có cơ sở 

thực hiện các bước tiếp theo./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND Thành phố; 

- Phòng TN - MT; 

- Phòng QLĐT; 

- Lưu VP.UBND. 
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