
 

UBND THÀNH PHỐ HUẾ 

TRUNG TÂM 

PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

Số:   2666  /TTPTQĐ-GPMB 

V/v di dời các hộ dân sát các vị 

trí đã bàn giao mặt bằng thuộc 

dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo 

hệ thống Kinh thành Huế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Huế, ngày  27  tháng  9  năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các phường: Đông Ba, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa. 
 

Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26/9/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành 

phố nhận được Công văn số 149/UBND-ND ngày 24/9/2022 của UBND phường 

Đông Ba về việc đề nghị hạ giải các khu nhà di dời giải tỏa đã bàn giao mặt bằng 

thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. 

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đang lập thủ tục đấu thầu 

để tiến hành hạ giải, san gạt và dọn dẹp mặt bằng tại các khu vực Thượng Thành, Eo 

Bầu, Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ. Vì vậy, trong thời gian lập hồ sơ đấu thầu, 

một số hộ gia đình, cá nhân đã bàn giao mặt bằng chưa được thực hiện hạ giải, san 

gạt và dọn dẹp. 

Do thời gian nhận được Công văn nêu trên của UBND phường Đông Ba quá 

cấp bách nên Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố không thể huy động lực lượng 

tiến hành hạ giải, san gạt.  

Vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố kính đề nghị UBND các 

phường: Đông Ba, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa chủ động di dời các hộ dân 

sát các vị trí đã bàn giao mặt bằng đến nơi trú ẩn an toàn, đảm bảo tính mạng và 

của cải của các hộ dân để ứng phó với bão số 4. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất kính đề nghị UBND các phường quan tâm, 

khẩn trương phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành ủy Huế;                                                (Để 

- UBND Thành phố;                                          báo 

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;                    cáo) 

- Đ/c Nguyễn Việt Bằng – PCT UBND Tp; 

- Lưu HS, VT. 
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