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Số: 107/UBND-XD Phường Hà Huy Tập, ngày  13 tháng 10 năm 2020 
V/v trả lời đơn kiến nghị của 

công dân 
 

   

                     

       Kính gửi:  Ông Trần Văn Hóa đại diện các hộ dân ở tổ liên gia 6,  

                                       tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập 

 

Ngày 22/9/2020 UBND phường Hà Huy Tập nhận được đơn kiến nghị 

của ông Trần Văn Hóa đại diện cho các hộ dân ở tổ liên gia 6, tổ dân phố 2, 

phường Hà Huy Tập về việc xin làm mương thoát nước và mở rộng đường đi. 

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị và kiểm tra thực trạng UBND phường 

có ý kiến như sau: 

Khu vực này trước đây là đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân nhưng từ 

lâu đã bỏ hoang không trồng hoa màu nên cây cỏ dại mọc gây ô nhiễm môi 

trường và  mất mỹ quan đô thị. Trước thực trạng trên UBND phường Hà Huy 

Tập đã lập tờ trình xin chủ trương quy hoạch xen dắm đất ở để cấp đất tái định 

cư cho các hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Ngày 

09/10/2020 UBND thành phố đã có công văn số 2448/UBND-QLĐT đồng ý cho 

chủ trương quy hoạch xen dắm đất ở tại khu vực này. Hiện nay UBND phường 

đã lập quy hoạch và đang trình UBND thành phố phê duyệt. Đồng thời trên cơ 

sở kiến nghị của các hộ dân UBND phường sẽ tổng hợp danh mục đăng ký 

chương trình mục tiêu năm 2021 để đầu tư xây dựng tuyến đường và mương 

thoát nước tại khu vực này nhằm chỉnh trang cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận 

lợi cho nhân dân đi lại. 

Vậy UBND phường trả lời để ông Trần Văn Hóa và các hộ dân được 

biết./. 
                 

Nơi nhận:  
- Như trên;                                           
- T

2
: Đảng uỷ, HĐND; 

- Chủ tịch, PCT. UBND;   

- Chủ tịch UBMT TQ; 

- Công chức Địa chính,XD; 

- Bí thư, tổ trưởng TDP 2;  

- Lưu: VP UBND. 
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