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Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 7173/UBND-TH1 ngày 27/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc tham mưu phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam tại Hà Tĩnh; Văn bản số 4506/STC-GCS ngày 01/11/2021 

của sở Tài chính về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với phương án sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Hà Tĩnh . 

Sau khi xem xét, UBND huyện cơ bản thống nhất với phương án sắp 

xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Hà Tĩnh và có 

một số ý kiến đề xuất như sau: 

- Đối với cơ sở nhà đất Bưu cục Xuân Hội, địa chỉ tại thôn Hội Thành, 

xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có diện tích đất 202,6 m², diện 

tích xây dựng nhà là 101,1 m² (số thứ tự 151): Đề nghị điều chuyển, bàn giao 

cho địa phương quản lý, sử dụng, với lý do: Không có nhu cầu sử dụng và đã 

lâu không sử dụng. 

- Các cơ sở nhà đất Bưu điện văn hóa còn lại trên địa bàn huyện hiện 

nay hầu hết đã hư hỏng, xuống cấp, vì vậy, đề nghị đầu tư nâng cấp, sửa chữa 

để đảm bảo hoạt động. 

Ủy ban nhân dân huyện kính gửi sở Tài chính xem xét, tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lưu: VT, TCKH. 
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