
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SXD-TTrXD Hà Nam, ngày      tháng 12 năm 2020 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

tiếp nhận thông qua đường dây nóng 

tại Kỳ họp thứ 18, HĐNDtỉnh 

                   

                            

                               Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 3702/UBND-NC  ngày 09/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp nhận 

thông qua đường dây nóng tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh.  

Sau khi nghiên cứu ý kiến cử tri, Sở Xây dựng báo cáo như sau: 

 

1. Đối với việc cho thuê để kinh doanh tại cở sở phường Minh Khai:  

 

Tại Văn bản 275/UBND-KT ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc chấp thuận phương án sắp xếp nhà, đất của Trường Cao đẳng phát thanh 

truyền hình, đã có chỉ đạo: Nhất trí phương án sắp xếp nhà, đất của trường Cao 

đẳng Phát thanh-Truyền hình I như đề nghị của Đài tiếng nói Việt Nam và đề 

nghị Đài tiếng nói Việt Nam chỉ đạo Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình 

I chấm dứt hợp đồng thuê kiot bán hàng, nhà thi đấu đa năng tại cơ sở số 136 

đường Quy Lưu thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

 

- Trường Cao đẳng PT-THI thực hiện việc chấm dứt, thanh lý các hợp đồng 

thuê kiot theo yêu cầu tại Văn bản số 275/UBND-KT ngày 10/02/2017 của 

UBND tỉnh.  

- Ủy ban nhân dân Thành phố Phủ Lý kiểm tra, xử lý việc mở tường rào, 

xây dựng các kiot tại vị trí của trường. 

 

2. Đối với nội dung phương án chuyển đổi: 

 

 Căn cứ Văn bản số 3099/BTC-QLCS ngày 9/3/2017 của Bộ Tài chính về 

việc phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Trường cao đẳng Phát thanh 

truyền hình I, Đài Tiếng nói Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam: Bộ Tài chính 

đã thống nhất phương án Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục sử dụng và quản lý 

theo quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tại vị trí cơ sở nhà, đất số 136, đường 

Quy Lưu, phường Minh Khai, tỉnh Hà Nam. 

 



Sở Xây dựng trân trọng báo cáo./. 

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;  

- Lưu VT,TTr.  

CV(VQL) – 2020/1454  

  

                       

 Nguyễn Quang Huy 
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