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BÁO CÁO 

V/v tồn tại, vướng mắc trong thi công công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ thống 

đường giao thông, mương thoát nước Tổ dân phố 13, phường Bắc Hà 

             

 Công trình nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông, mương thoát nước Tổ 

dân phố 13(nay là TDP 8) được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật tại Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 và Quyết định số 950/QĐ-

UBND ngày 01/5/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán với tổng mức đầu tư 

sau điều chỉnh: 3.634.451.962 đồng - Trong đó: 

+ Chi phí xây dựng: 

+ Chi phí GPMB (tạm tính): 

+ Chi phí quản lý dự án: 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 

+ Chi phí khác: 

+ Chi phí dự phòng:                                 

      864.468.751 đồng           

2.481.600.000 đồng 

        23.073.457 đồng       

111.725.222 đồng 

    100.183.293 đồng 

53.401.239 đồng 

 - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố bố trí từ nguồn thu cấp quyền sử dụng 

đất đấu giá các lô đất khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ. 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2021. 

 Trong năm 2020, UBND phường Bắc Hà đã tổ chức thi công hoàn thành hạng 

mục mương thoát nước, đến nay công tác BTHT và TĐC đã hoàn thành phần kiểm 

đếm, niêm yết công khai số liệu các hộ bị ảnh hưởng, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một 

số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình như sau: 

 1. Hộ ông Mai Lê Quỳnh bị thu hồi toàn bộ diện tích 183,4m
2
 đất ở.  

 Về vấn đề này UBND phường đã trực tiếp làm việc với ông Mai Lê Quỳnh 

vận động, giới thiệu lô đất OM - 08 và OM - 09 thuộc QH Khu tập thể Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh cũ và Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê tại 

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày12/02/2019. Hai lô đất này nằm cuối ngõ cụt 

giáp với tường rào Trường Cao đẳng Y tế đã đưa vào danh sách đấu giá năm 2019 

nhưng không có đơn khách hàng, do đó ông Mai Lê Quỳnh không thống nhất 

phương án vận động của phường, ông cho rằng vị trí các lô đất này không bằng vị trí 

lô đất ông đang sử dụng, theo đó ông Mai Lê Quỳnh đã có đơn đề nghị UBND thành 

phố cấp đất TĐC ngoài địa bàn phường Bắc Hà. 

 2. Trong quá trình niêm yết công khai số liệu các hộ bị ảnh hưởng đã phát sinh 

đơn kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Lý về việc gia đình ông bị ảnh hưởng 69,4m
2
, 

gia đình ông Nguyễn Xuân Lý tự nguyện hiến 19,4m
2
 đất vườn, còn lai 50m

2
 đề nghị 



được Nhà nước đền bù theo quy định, đồng thời đề nghị được hợp thức hóa thửa đất 

liền kề. 

 Về vấn đề này UBND phường Bắc Hà đã có Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 

24/3/2021 về việc giao xử lý đơn ông Nguyễn Xuân Lý, tổ dân phố 8, phường Bắc 

Hà(Bản sao đính kèm) 

  UBND phường Bắc Hà báo cáo tiến độ tổ chức thực hiện và những tồn tại, 

vướng mắc với nội dung trên, kính đề nghị UBND thành phố; Phòng Tài nguyên và 

Môi trường; Hội đồng BTHT và TĐC thành phố sớm xem xét xử lý để chủ đầu tư có 

cơ sở tổ chức thi công hoàn thành công trình nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao 

thông, mương thoát nước Tổ dân phố 13 đúng tiến độ./.  
 

Nơi nhận:  
- UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Phòng TM và MT thành phố 

- Hội đồng BTHT và TĐC thành phố; 

- Chủ tịch, Phó CT. UBND phường;                                 

- Công chức Địa chính; 

- Lưu VP-UB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Quốc Việt 
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