
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐỨC THỌ 

Số: 3206/UBND-TCKH 

V/v xây dựng nhà ở khu dân cư tại khu 

đất Trường THCS Hoàng Xuân Hãn 

(cũ), huyện Đức Thọ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đức Thọ, ngày 11 tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Xây dựng Hà Tĩnh. 

 

UBND huyện Đức Thọ đang tiến hành các thủ tục để thực hiện Quyết định 

số 2274/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc bán tài sản công 

Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (cũ). 

Căn cứ Quy hoạch chi tiết khu dân cư tại lô đất Trường THCS Hoàng Xuân 

Hãn (cũ), huyện Đức thọ đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 27/5/2020; Theo quy 

định về đường cấp khu vực tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình hạ tầng kỹ 

thuật, công trình giao thông QCVN 07-4:2016/BXD thì khu dân cư tại lô đất 

Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (cũ) có 01 tuyến đường cấp khu vực trở lên là 

tuyến đường Yên Trung (đã được Nhà nước đầu tư) thì thuộc diện phải xây dựng 

nhà ở; Những lô đất còn lại thuộc khu đất được thực hiện chuyển quyền sử dụng 

đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. 

Việc các tuyến đường không xây dựng nhà ở theo quy hoạch nêu trên (trừ 

đường Yên Trung) thì phải xin ý kiến của Bộ Xây dựng. Vì vậy, UBND huyện 

Đức Thọ kính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng xem xét để trình Bộ Xây 

dựng. 

Kính đề nghị sự quan tâm, giải quyết của UBND tỉnh, Sở Xây dựng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, KT-HT, TN-MT; 

- Lưu: VT, TCKH. 
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