
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGUYỄN DU 

 

Số:       /UBND 
Về việc trả lời hộ ông Nguyễn Văn 

Quyết, Khu nhà ở đô thị trên khu đất 

9,1ha Khu đô thị Bắc, phường 

Nguyễn Du, TP  Hà Tĩnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phường Nguyễn Du, ngày     tháng 02 năm 2020 

 

 Kính gửi:  

   - Tổng công ty phát triển nhà và đô thị; 

   - Ông: Nguyễn Văn Quyết, lô 23-LK05, Khu nhà ở đô thị 

                                 trên khu đất 9,1ha Khu đô thị Bắc, phường Nguyễn Du. 
 

 Ngày 13/2/2020 Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du nhận được văn bản 

ghi ngày 10/2/2020 của ông ông Nguyễn Văn Quyết, Lô đất số 23-LK05, Khu 

đô thị 9,1ha về việc khởi công xây dựng công trình nhà ở kèm theo hồ sơ thiết 

kế và thỏa thuận thiết kế. Sau khi xem xét hồ sơ UBND phường Nguyễn Du có 

ý kiến như sau: 

 1. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyết có lô đất 23-LK05, Khu nhà ở đô 

thị trên khu đất 9,1ha Khu đô thị Bắc, phường Nguyễn Du chưa có giấy phép 

xây dựng theo quy định vì vậy chưa đủ điều kiện để khởi công xây dựng công 

trình. Đề nghị hộ gia đình liên hệ UBND thành phố Hà Tĩnh để được cấp giấy 

phép xây dựng theo quy định. 

 2. Đề nghị Tổng công ty phát triển nhà và đô thị tăng cường quản lý, 

hướng dẫn các hộ gia đình cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp 

luật. 

 3. Giao Tổ Quản lý đô thị tăng cường tuần tra xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp vi phạm xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. 

 Nhận được công văn này yêu cầu thực hiện nghiêm túc./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố(b/c); 

- PCT UBND phường; 

- Tổ quản lý đô thị phường; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

- Gửi:  

+ Bản giấy: Các thành phần không nhận bản ĐT; 

+ Bản điện tử: Các thành phần còn lại. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

                   

 
 

Dương Đình Phúc 
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