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BÁO CÁO 

V/v rà soát cắm mốc tại các quy hoạch và cắm mốc cho  

các thửa đất thuộc các vùng quy hoạch. 
 

Thực hiện công văn số 2759/UBND-TNMT của UBND thành phố Hà 

Tĩnh về việc rà soát cắm mốc tại các quy hoạch và cắm mốc cho các thửa đất 

thuộc các vùng quy hoạch, UBND phường đã rà soát các vùng quy hoạch đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa được cắm mốc, cắm mốc nhưng 

mốc đã mất hoặc có thay đổi, cụ thể như sau: 

Quy hoạch phân lô điều chỉnh khu trung tâm hành chính phường Tân 

Giang gắn với khu Đô thị Đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài chưa được cắm 

mốc. 

Quy hoạch khu dân cư Đồng trọt lối 1 và lối 2 cơ bản đã làm nhà ở, còn 

lối 3 và lối 4  tại TDP Trung Đình chưa được cắm mốc. 

Quy hoạch xen dắm khu dân cư TDP Tiền Phong đối diện bệnh viện 

Thành phố; 

Quy hoạch xen dăm khu dân cư TDP Hậu Thượng đoạn gần hội quán 

Quy hoạch xen dắm KDC Hậu Thượng đoạn sau Cty cổ phần yên thịnh. 

Quy hoạch xen dắm KDC khu vực Đông sân bóng TDP Hậu Thượng. 

Quy hoạch khu dân cư Đập cầu tại TDP Tiền Tiến. 

Quy hoạch KDC sau Đồng lối 2 Đường Quang Trung 

Quy hoạch khu dân cư tại TDP Tiền Giang bám đường Nguyễn Phan 

Chánh. 

Để việc quản lý mốc giới các tuyến đường, khu quy hoạch đồng thời làm 

căn cứ cấp giấy, cấp đổi giấy CNQSD đất cho bà con nhân dân tránh sai sót,  

UBND phường kính đề nghị UBND thành phố cùng với các phòng ban chức 

năng xem xét giải quyết. 
 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố; 

- Phòng Tài nguyên và môi trường; 

- Phòng quản lý Đô thị; 

- T
2
: Đảng Ủy; HĐND; 

- Chủ tịch; PCT. UBND; 

- CT UBMT Tổ quốc; 

 - Công chức: Địa chính-XD; 

- Lưu: VP. HĐND-UBND. 
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