
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ  

Số: 14/UBND-ĐC 

V/v cấp đất TĐC của ông Mai Lê Quỳnh, 

TDP 8, Phường Bắ Hà  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

             Bắc Hà, ngày 19 tháng 4 năm 2022 

         

  Kính gửi:   

     - UBND thành phố Hà Tĩnh  

     - Phòng Quản lý đô thị thành phố 

     - Phòng Tài nguyên & môi trường thành phố Hà Tĩnh 
       
  

Nhận được Công văn số 757/UBND-TNMT ngày 14/04/2022 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc xử lý các vướng mắc trong công tác GPMB các dự án 

và đơn thư trên địa bàn các phường xã: Trần Phú, Hà Huy Tập, Bắc Hà, Thạch 

Trung. Đối với vướng mắc về việc cấp đất tái định cư của ông Mai Lê Quỳnh, TDP 

8, Phường Bắc Hà, Sau buổi làm việc và có sự thống nhất với hộ gia đình bà 

Nguyễn Thị Xuân, UBND phường Bắc Hà báo cáo UBND thành phố và các phòng 

ban liên quan một số nội dung như sau: 

1. Ngày 19/4/2022, UBND phường Bắc Hà nhận được kiến nghị của ông 

Nguyễn  Tiến Anh, tổ dân phố 8 xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch khu tập thể 

bệnh viện đa khoa tỉnh cũ và trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh về việc mở thông ngõ 

16A đường Nguyễn Huy Tự. Theo nội dung đơn thư của ông thì tuyến đường từ 

ngõ 16A Nguyễn Huy Tự theo quy hoạch sẽ có ngã ba đường đâm thẳng vào chính 

giữa nhà ông. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia đình. 

 Sau khi xem xét quy hoạch và ý kiến trình bày của hộ gia đình, UBND 

phường Bắc Hà thống nhất trình UBND thành phố và phòng Quản lý đô thị xem 

xét cho phép được điều chỉnh nắn lại tuyến đường từ ngõ 16A Nguyễn Huy Tự 

thông sang Ngõ 11 Hải Thượng Lãn Ông. Nếu như vậy tuyến đường từ ngõ 16A 

Nguyễn Huy Tự này sẽ thẳng thông vào đường ngách sát bên nhà ông Nguyễn 

Tiến Anh. Khi đó, diện tích của lô đất OM- 07 do điều chỉnh còn lại 128,0m
2
 và 

khoảng 36,0m
2
 tiếp giáp phía nam của thửa đất hộ ông Mai Lê Quỳnh đề xuất làm 

tiểu khu công viên hoặc cho vào danh mục giao đất nhỏ hẹp. 

2. Hộ ông Mai Lê Quỳnh đã được cấp lô đất số OM-06 tại Quy hoạch khu tập 

thể bệnh viện đa khoa tỉnh cũ và trường cao đẳng y tế Hà Tĩnh tại phường Bắc Hà 

được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt năm 2019 với diện tích 227,8m
2
. Tuy nhiên 

trong quá trình cắm mốc cho hộ gia đình thì phát hiện có một phần diện tích 

khoảng 28,0m
2
 của lô số OM-O6 nằm chồng lên phần diện tích đất của hộ bà 

Nguyễn Thị Xuân, tổ dân phố 8, phường Bắc Hà. Trong buổi làm việc chiều 

14/4/2022 với hộ bà Nguyễn Thị Xuân có khoảng 35,2m
2
 đất của gia đình bà thuộc 

phương án quy hoạch mở thông đường ngõ 16A Nguyễn Huy Tự sang ngõ 11 

đường Hải Thượng Lãn Ông, sau buổi làm việc và có sự thống nhất của hộ gia 

đình bà Nguyễn Thị Xuân UBND phường Bắc Hà đề xuất phương án như sau:  

Tiến hành thu hồi 63,2m
2
 diện tích thuộc khuôn viên của gia đình bà Xuân, 

đồng thời đền bù và tái định cư cho bà Nguyễn Thị Xuân tại lô số OM-07 thuộc 



quy hoạch trên. Nếu như theo phương án này thì sẽ mở thông ngõ 16A đường 

Nguyễn Huy Tự nối sang ngõ 11 đường Hải Thượng Lãn Ông, đồng thời vẫn đảm 

bảo được diện tích đất đã cấp cho hộ ông Mai Lê Quỳnh . 

Theo ý kiến đề xuất của hộ bà Nguyễn Thị Xuân thì hoàn toàn nhất trí với 

phương án đề xuất nêu trên. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ gia 

đình không đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu được tái định cư. Đề 

nghị chính quyền địa phương tính toán rõ ràng giá trị đền bù và số tiền cụ thể phải 

nộp vào ngân sách nhà nước nếu được tái định cư.  

Như vậy, nếu như nắn chỉnh quy hoạch tuyến đường ngõ 16A Nguyễn Huy 

Tự thông ngõ 11 đường Hải Thượng Lãn Ông sẽ giải quyết được vấn đề mở thông 

đường, đồng thời bàn giao mặt bằng cho hộ ông Mai Lê Quỳnh mà vẫn không ảnh 

hưởng đến đời sống gia đình ông Nguyễn Tiến Anh và thực hiện việc tái định cư 

cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân bị ảnh hưởng khi Giải phóng mặt bằng. Vì vậy, 

UBND phường Bắc Hà báo cáo sự việc như trên để UBND thành phố, phòng Quản 

lý đô thị và phòng Tài nguyên môi trường được biết đông thời xin ý kiến của 

UBND thành phố và các phòng ban liên quan để tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP, ĐC-XD; 
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