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Số: 83/UBND-ĐCXD 
Về việc trả lời đơn kiến nghị  

của công dân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phường Hà Huy Tập, ngày 28 tháng 8 năm 2020 
 

 

Kính gửi:  

  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy, TDP 7, phường Hà Huy Tập; 

  - Bí thư, Tổ trưởng TDP 7; 

- Ban quản lý dự án chung cư Winhouse, 

Ngày 04/8/2020, UBND phường Hà Huy Tập tiếp tục nhận được đơn kiến 

nghị của bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy, thường trú tại tổ dân phố 7, phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà Tĩnh (có đơn kiến nghị kèm theo). Sau khi xem xét đơn kiến 

nghị, ngày 14/8/2020 UBND phường đã tổ chức cuộc họp để giải quyết đơn kiến 

nghị của công dân. Thành phần tham dự gồm có Phó chủ tịch UBND phường; đại 

diện công an phường; công chức Địa chính xây dựng; cán bộ đô thị; Bí thư, Tổ 

trưởng TDP 7, Tổ trưởng Tổ liên gia Winhouse; Đại diện ban quản lý dự án chung 

cư Winhouse và bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy. UBND phường Hà Huy Tập trả lời 

như sau: 

1. Giao Ban quản lý dự án chung cư Winhouse tổ chức lắp đặt camera giám 

sát hoàn thành theo đúng thời gian đã kết luận tại cuộc họp và có phương án lắp đặt 

hệ thống lưới che chắn ở các vị trí lan can, cửa sổ để ngăn không cho các vật dụng 

rơi ra phía ngoài căn hộ hoàn thành xong trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

14/8/2020. Nếu không có phương án thực hiện UBND phường sẽ kiến nghị cơ quan 

có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Về nội dung cấp phép hoạt động của chung cư Winhouse UBND phường 

đang làm văn bản xin ý kiến của Sở Xây dựng và sẽ trả lời công dân khi có kết quả. 

 Vậy UBND phường Hà Huy Tập trả lời để công dân được biết và đề nghị 

Công ty Cổ phần Winhouse thực hiện nghiêm túc theo nội dung và thời gian quy 

định./. 

Nơi nhận:              
- Như trên; 

 - Chủ tịch UBMTTQ phường; 
- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Lưu VP, TP. 
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