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` BÁO CÁO 

Về việc rà soát, báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện đồ án                                                                                         

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận. 

 

                 Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 729/UBND-TCKH ngày 06/04/2021 của UBND 

thành phố về việc rà soát, báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện đồ án Điều 

chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận, sau khi kiểm tra, 

UBND phường Bắc Hà  báo cáo như sau: 

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai 

đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt năm 

2015, đến nay phường Bắc Hà không có chủ trương lập Quy hoạch chi tiết phân 

khu tỷ lệ 1/2000, tuy nhiên QH chung thành phố Hà Tĩnh là cơ sở để UBND 

phường tổ chức lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, từ đó 

góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, phát huy tối đa 

hiệu quả sử dụng đất, là cơ sở để đầu tư xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật 

và Hạ tầng xã hội... 

 - Mặc dù Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ 

cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt 

năm 2015 nhưng đến nay không thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới quy hoạch 

nên khó khăn trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự Đô thị và trong công 

tác cấp phép xây dựng. 

Trên đây là Báo cáo của UBND phường Bắc Hà về đánh giá việc triển khai 

thực hiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận 

giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi UBND thành phố tổng hợp 

trình UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND;                                                       

- Công chức ĐC-XD; 

- Lưu: VP, VT.       
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