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      Số:       /TTr-UBND                        Đồng Môn, ngày      tháng 10 năm 2022. 
               

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thẩm định dự toán thiết kế công trình: Cổng, hàng rào,  

dây thép gai, cây Phi lao khu vực nghĩa trang Tiền Tiến,  

Đồng Đuồi, Cồn Hiềm, xã Đồng Môn. 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của Hội đồng nhân 

dân thành phố “Quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây 

dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

giai đoạn 2021-2023”, Văn bản số 1338/HD-UBND ngày 16/6/2022 của UBND 

thành phố hướng dẫn các chính sách Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về đất đai 

theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND thành phố về quy 

định một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và 

quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2023. 

 Để thực hiện việc làm hàng rào, trồng cây các nghĩa trang, nghĩa địa đối với 

các nghĩa trang Tiền Tiến, Đồng Đuồi, Cồn Hiểm có tổng diện tích 5,98 ha. UBND 

xã Đồng Môn kính đề nghị phòng Quản lý đô thị thẩm định dự toán công trình: 

Cổng, hàng rào, dây thép gai, cây Phi lao khu vực nghĩa trang Tiền Tiến, Đồng 

Đuồi, Cồn Hiểm xã Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh. 

(Có dự toán và hồ sơ kèm theo) 

UBND xã Đồng Môn kính đề nghị phòng Quản lý đô thị thẩm định làm căn cứ 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (báo cáo); 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- Phòng TNMT (báo cáo); 

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, ĐCMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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