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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 4 năm 2021 

                

BÁO CÁO 

Kiểm tra, xử lý đơn ông Đặng Quốc Phúc 

 

                             Kính gửi:   UBND Thành phố Hà Tĩnh  

 

Thực hiện Công văn số 676/UBND-VP ngày 30/03/2021 của UBND Thành 

phố Hà Tĩnh V/v kiểm tra, xử lý đơn ông Đặng Quốc Phúc địa chỉ: Số nhà 44, 

đường Xuân Diệu, tổ 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh. Sau khi kiểm tra làm 

việc với Ông Đặng Quốc Phúc UBND phường Bắc Hà báo cáo UBND Thành phố 

như sau: 

Ông Đặng Quốc Phúc là công dân của phường Bắc Hà, địa chỉ Số nhà 44, 

đường Xuân Diệu, Tổ 4, phường Bắc Hà, gia đình sử dụng đất nằm trong khuôn 

viên Nhà văn hóa Tổ 4 và vỉa hè đường Lâm Phước Thọ để sản xuất chậu Hoa xi 

măng, cán bộ Tổ dân phố 4 và nhân dân đã có ý kiến phản ánh. UBND phường đã 

kiểm tra mời hộ gia đình lên làm việc yêu cầu gia đình dời dọn không được sử 

dụng khuôn viên nhà văn hóa và vỉa hè đường giao thông để làm nơi sản xuất kinh 

doanh, vi phạm Quyết định 1620/QĐ-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2016 của 

UBND thành phố, Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo 

vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Tổ quản lý TTĐT 

phường đã lập biên bản, UBND phường có thông báo số 49/TB-UBND ngày 

29/3/2021 gửi cho ông Đặng Quốc Phúc yêu cầu gia đình tự tháo dỡ, dời dọn trước 

ngày 05/4/2021 nếu gia đình không chấp hành UBND phường xử lý theo quy định 

pháp luật. 

Đến nay gia đình Ông Đặng Quốc Phúc đã dời dọn trong khuôn viên nhà 

văn hóa, UBND phường đã làm biên bản bàn giao cho Tổ dân phố 4 quản lý đúng 

theo quy định. 

Vậy UBND phường Bắc Hà báo cáo UBND Thành phố đồng thời, thông báo 

cho ông Đặng Quốc Phúc được biết để phối hợp thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng QLĐT, TCKH TP Thành phố; 

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Chủ tịch UBMTTQ, các đoàn thể; 

- Các công chức: ĐC-XD, Tư pháp; 

- Ông Đặng Quốc Phúc;    

- Lưu: VP, TTĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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