
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
     

         Số:         /UBND-TCKH 
V/v trả lời kiến nghị của bà Trần Thị 

Lý, tổ dân phố 1, phường Nam Hà 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

TP. Hà Tĩnh, ngày        tháng 10  năm 2021 

 

Kính gửi: 

      - UBND Phường Nam Hà; 

      - Bà Trần Thị Lý, tổ dân phố 1, phường Nam Hà. 

     

Ngày 16/9/2021, UBND Thành phố nhận được đơn kiến nghị của bà Trần 

Thị Lý (có các hộ dân thuộc tổ liên gia 1, tổ dân phố 1, phường Nam Hà cùng ký 

tên), địa chỉ tại số nhà 35, hẻm 2/2, ngõ 13, đường Nguyễn Biểu, Phường Nam Hà; 

trong đó đề xuất cho chủ trương xã hội hóa và hỗ trợ kinh phí đầu tư bờ kè, trồng 

sen, trồng thảm hoa xung quanh hồ nước, xây dựng thành tiểu công viên tại khu đất 

trống trong khu dân cư mới thuộc tổ dân phố 1, phường Nam Hà; Sau khi kiểm tra 

thực tế, UBND thành phố trả lời như sau: 

1. Về chủ trương xã hội hóa trồng cây xanh, thảm hoa:  

Theo quy hoạch chi tiết khu dân cư tổ dân phố 1, phường Nam Hà, lô đất 

CX-01 được đề cập trong đơn kiến nghị là đất trồng cây xanh, UBND thành phố 

hoan nghênh và thống nhất cao chủ trương xã hội hóa trồng cây xanh và thảm 

như đề xuất của các hộ dân thuộc tổ liên gia 1, tổ dân phố 1.  

Giao UBND phường Nam Hà phối hợp với Phòng QLĐT khảo sát, đề 

xuất vị trí trồng, lựa chọn chủng loại, kích thước cây và thông báo cho bà Trần 

Thị Lý và các hộ dân thuộc tổ liên gia 1, tổ dân phố 1, phường Nam Hà biết để 

thực hiện xã hội hóa, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp tổng thể. Yêu cầu hoàn 

thành trước ngày 29/10/2021. 

2. Về bờ kè, xây dựng thành tiểu công viên: 

Thành phố đã có chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu công viên theo Nghị 

quyết số 62/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố; giao UBND 

phường Nam Hà khảo sát, lập phương án phù hợp, báo cáo UBND thành phố./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các phòng: QLĐT, TC-KH, VHTT; 

- Ban tiếp công dân thành phố; 

- Lưu: VT, TCKH (3). 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Đức    
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