
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Số:        /UBND-QLĐT 
V/v đóng góp ý kiến điều chỉnh quy 

hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất 

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hà Tĩnh, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh nhận được Văn bản số 3343/SXD-

QHHT7, ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến điều chỉnh quy 

hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, kèm theo 

các tài liệu liên quan, UBND thành phố có ý kiến như sau: 

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh có vị trí tại Xã Thạch Trung, thành phố 

Hà Tĩnh, với quy mô diện tích 43.174,0m2, phạm vi ranh giới như sau: 

 + Phía Đông Bắc giáp: Đường quy hoạch rộng 25,0m; 

 + Phía Đông Nam giáp: Đường Ngô Quyền rộng 52,0m; 

 + Phía Tây Nam giáp: Đường Quốc lộ 1A rộng 41.0m; 

 + Phía Tây Bắc giáp: Đường liên thôn rộng 13,5m. 

 Cơ bản thống nhất phương án Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Bệnh 

viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, như Hồ sơ bản vẽ gửi kèm theo Văn bản số 

3343/SXD-QHHT7, ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng. Tuy vậy có một số nội 

dung cần xem xét, điều chỉnh: 

 - Đường Ngô Quyền là trục đường liên khu vực có bề rộng 52,0m, việc bố 

trí công trình có chiều cao 01 tầng, gần tiếp giáp với chỉ giới đường sẽ không 

tạo được hiệu quả về mặt Không gian kiến trúc của tuyến phố chính. 

 - Đề xuất phương án quy hoạch giữ nguyễn bãi đậu xe như phương án đã 

được phê duyệt, xem xét nhu cầu sử dụng để bố trí nhà xe 1 tầng ở khu vực 

phía Đông Bắc khu đất. 

 Trên đây là ý kiến đóng góp của UBND thành phố, kính đề nghị Sở Xây 

dựng, xem xét thẩm định ./. 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên; 

- Chủ tịch, các P.CT UBND TP; 

- Lưu: VT, QLĐT4. 
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