
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG SAO ĐỎ

Số:         /UBND-ĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sao Đỏ, ngày       tháng      năm 2022

V/v phúc đáp Công văn số 36/VB-
HAVIC ngày 18/5/2022

Kính gửi: Công ty cổ phần HAVIC

Ủy ban nhân dân phường Sao Đỏ nhận được Công văn số 36/VB-HAVIC 
ngày 18/5/2022 của Công ty cổ phần HAVIC về việc xin đổ thải xây dựng.

Sau khi xem xét hồ sơ gửi kèm (gồm có: Báo cáo số 1406/BC-NPTPMB 
ngày 12/4/2022, Thông báo khởi công số 1407/TB-NPTPMB ngày 12/4/2022, 
Thông báo khởi công số 35/VB-HAVIC ngày 13/4/2022) và căn cứ các quy định 
pháp luật có liên quan, UBND phường Sao Đỏ đề nghị Quý Công ty như sau:

1. Lập và gửi phương án cụ thể để có cơ sở xem xét, giải quyết đề nghị của 
Quý Công ty đối với việc thi công, vận chuyển cho các hạng mục sau:

a)  Phần vật liệu xây dựng do tháo dỡ các công trình cũ (nhà kho, nhà để xe, 
hàng rào).

b) Phần vật liệu đất đồi dư thừa sau khi san gạt mặt bằng đạt cốt thiết kế 
theo hồ sơ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Phương án cần nêu rõ các nội dung: Khối lượng vận chuyển ra ngoài, loại 
thiết bị vận tải, vị trí tập kết dự kiến, thời gian thi công, cung đường vận tải, cam kết 
đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường; cam kết khắc phục sữa chữa, bồi thường 
thiệt hại cơ sở hạ tầng giao thông địa phương (nếu có) do vận chuyển dẫn đến hỏng 
hóc, không gây mất an ninh trật tự tại địa phương…)

2. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan về đất đai, khoáng sản trước 
khi tổ chức thực hiện các hạng mục, công việc dự án theo đúng quy định của 
pháp luật hiện hành.

3. Cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu pháp lý khác có liên quan đối với 
nội dung đề nghị của Quý Công ty về UBND phường trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là ý kiến của UBND phường Sao Đỏ, đề nghị Quý Công ty xem 
xét và phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:              
- Như trên; 
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
 

 
 

Nguyễn Hoài Bắc
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