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TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương cải tạo giếng làng tại  

tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập 

   

  Kính gửi: 

    - UBND thành phố Hà Tĩnh; 

 - Các phòng: Tài chính – kế hoạch, QLĐT thành phố. 

Hiện nay tại Đồng Ao thuộc địa bàn tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập có 

giếng làng với diện tích gần 500m2 tại thửa đất số 103, tờ bản đồ số 31, bản đồ 

kỷ thuật số đã tồn tại từ rất lâu đời. Giếng làng đã trở biểu tượng quen thuộc của 

làng quê Việt Nam. Qua bao đời nay, những hình ảnh thân thuộc đó đã in sâu 

trong lòng mỗi người về một làng quê yên bình, đấm ấm. Giếng làng được xây 

dựng lên nhằm mục đích cung cấp nguồn nước ăn sinh hoạt hằng ngày cho 

người dân xóm Trung Cần. Không chỉ vậy, đây còn được coi là một nét đẹp văn 

hoá, mang ý nghĩa tâm linh mà mọi người ai cũng đều coi trọng. Cũng theo quan 

niệm của người xưa, giếng nước tượng trưng cho sự dồi dào, sung mãn, thể hiện 

sức sống mạnh mẽ của dân làng. Nước giếng càng trong, càng đầy thì càng cho 

thấy sự hưng thịnh, phát triển, là điềm tốt cho ngôi làng. Vì vậy, mọi người rất 

luôn dành những sự quan tâm đặc biệt cho giếng làng. 

Để lưu giữ những giá trị, ý nghĩa tốt đẹp của giếng làng thời xa xưa cũng 

như đáp ứng nguyện vọng cải tạo lại giếng làng của người dân trên địa bàn 

phường. UBND phường Hà Huy Tập lập tờ trình đề nghị UBND thành phố, các 

phòng chuyên môn cho chủ trương giao UBND phường xã hội hóa và huy động 

các nguồn vốn hợp pháp khác để cải tạo, chỉnh trang lại giếng làng trên phần 

hiện trạng đã có với các hạng mục: Xây lại đáy và thành giếng, xây lan can xung 

quang giếng để bảo vệ; lát đá lối đi xung quang giếng và làm đường đi từ trục 

đường chính vào giếng; trồng hoa, cây xanh, và đặt ghế đá; làm biển tên. 

Tổng kinh phí dự trù: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi 

triệu đồng). 

Kính đề nghị UBND thành phố, các phòng Tài chính kế hoạch, Quản lý 

đô thị thành phố cho chủ trương để UBND phường triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:      

- Như kính gửi; 

- T2 Đảng ủy, T2 HĐND;                

- Chủ tịch, PCT. UBND phường; 

- Lưu:VP, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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