
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 
 

Số:      /UBND-ĐCXD 
V/v trả lời đơn kiến nghị 

 của công dân 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phường Hà Huy Tập, ngày     tháng      năm 2022 

   Kính gửi:  

     - UBND thành phố Hà Tĩnh; 

  - Các hộ dân ở ngách 14, ngõ 64, đường Nguyễn      

Xí, TDP 6, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. 
 

Thực hiện công văn số 1132/UBND-VP ngày 26/5/2022 của UBND thành 

phố về việc chuyển đơn một số hộ dân tại Tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập. 

UBND phường trả lời các hộ dân và báo cáo UBND thành phố như sau: 

Ngày 02/6/2021 UBND phường đã chủ trì cuộc họp mời các bên liên 

quan để giải quyết nội dung khiếu nại của công dân. Thành phần tham dự gồm 

có: Lãnh đạo UBND phường, công chức Địa chính – MT, Địa chính – xây dựng, 

đô thị, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP 6 và hộ gia đình ông Nguyễn Trường 

Phước. 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành phần tham gia, kiểm tra giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và thực tế tại hiện trường, gia đình ông Nguyễn 

Trường Phước đã đồng ý và ký cam kết sẽ tự tháo dở phần công trình xây dựng 

trên mương thoát nước hoàn thành xong trước ngày 20/6/2022 để tổ dân phố 

triển khai thi công thảm nhựa ngách 14, ngõ 64, đường Nguyễn Xí. 

(có biên bản cuộc họp kèm theo) 

Vậy UBND phường trả lời để các hộ dân được biết và báo cáo UBND 

thành phố theo quy định./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Công chức: Địa chinh-MT, ĐC-XD; 

- Bí thư, Tổ trưởng TDP 6; 

- Lưu: VP-UBND.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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