ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO BẰNG

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

Số: 1803 /UBND-QLĐT

Thành phố Cao Bằng, ngày 03 tháng 8 năm 2022

V/v trả lời Đơn đề nghị ông Hoàng
Văn Từ; Địa chỉ: Xóm Nam Phong
2, xã Hưng Đạo, thành phố Cao
Bằng

Kính gửi:

Ông Hoàng Văn Từ; Địa chỉ: Xóm Nam Phong 2,
xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (SĐT: 0912 232 229)

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhận được đơn của Ông Hoàng
Văn Từ, trú tại Xóm Nam Phong 2, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (SĐT
0912.232.229); đơn đề ngày 26/7/2022. Đơn có nội dung như sau (tóm tắt) như
sau:
“Ông được cấp phép xây dựng 01 khách sạn tại địa chỉ tổ 02-03 đường
Hiến Giang, Hoàng Đình Giong (ngã 4 đầu đường phố Hiến Giang), thuộc tổ 4,
phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. Hiện khách sạn vừa xây xong phần
thô, đang giai đoạn hoàn thiện. Để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai cho
công trình, ông phải thi công 01 rãnh xung quanh nhà để làm tiếp địa chống sét.
Phần rãnh thi công làm công tác tiếp địa nằm trên mặt bằng diện tích hè phố
với chiều dài 18,15m (hai mặt tiền, một mặt 9,15m, một mặt 9m). Nay ông đề
nghị UBND thành phố cho phép ông được tháo dỡ phần gạch lát hè phố làm
rãnh với chiều rộng 0,7m (xung quanh Khách sạn), đào sâu 0,7m. Ông cam kết
khi thi công xong sẽ lát gạch lại mặt bằng như cũ”.
Sau khi xem xét nội dung đơn của ông Hoàng Văn Từ, Ủy ban nhân dân
thành phố trả lời như sau:
Đề nghị ông cung cấp sơ đồ hệ thống tiếp địa chống sét của công trình;
phương án lắp đặt hệ thống tiếp địa chống sét đúng quy định nhằm đảm bảo an
toàn cho công trình được lắp đặt và các công trình xung quanh. Ngoài ra, hiện
nay, công trình xây dựng của ông đang trong quá trình kiểm tra, rà soát đánh giá
về các nội dung liên quan đến trật tự xây dựng. Do vậy UBND thành phố chưa
thể xem xét việc chấp thuận cho ông tháo dỡ vỉa hè để lắp đặt hệ thống tiếp địa
cho công trình của ông.
Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng trả lời cho Ông Hoàng Văn Từ
được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban tiếp công dân TPCB;
- Đội QLTT đô thị thành phố;
- UBND phường Hợp Giang;
- Ban QLDA ĐT&XD Thành phố;
- Lưu: VT, QLĐT.
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