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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phường Hà Huy Tập,ngày 15 tháng 9 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

V/v xin chủ trương quy hoạch xen dắm khu dân cư  

tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập  

 

  Kính gửi:  

    - UBND thành phố Hà Tĩnh; 

    - Các phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên – MT thành phố, 

 

Qua kiểm tra, rà soát  quỷ đất trên địa bàn phường Hà Huy Tập hiện nay có 

thửa đất số 43, tờ bản đồ số 27 với diện tích 123,2m
2
 và thửa đất số 65, tờ bản đồ số 

27 với diện tích 406,6m
2
 thuộc địa bàn tổ dân phố 2 là đất sản xuất nông nghiệp nhưng 

từ lâu người dân đã không sản xuất nên cây cỏ mọc gây mất mỹ quan đô thị. Để chỉnh 

trang mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực này đồng thời tạo quỷ đất ở để 

cấp đất tại định cư cho các hộ có nhu cầu bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng bởi các 

dự án trên địa bàn phường.  

UBND phường Hà Huy Tập đề nghị UBND Thành phố, các phòng Quản lý 

đô thị, Tài nguyên – môi trường xem xét cho chủ trương quy hoạch xem dắm khu 

dân cư tại các vị trí trên để cấp đất tái định cư cho các hộ có nhu cầu bị ảnh hưởng 

giải phóng mặt bằng bởi các dự án trên địa bàn phường.  

Kính đề nghị UBND Thành phố, các phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên – môi 

trường xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- T
2
 Đảng ủy, T

2
 HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Lưu VP.UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Huyên        
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