ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42 /UBND
V/v đề nghị lập kế hoạch
bố trí dân cư giai đoạn
2021-2025 và năm 2021

Tân Quy Đông, ngày 26

tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc
Căn cứ công văn số: 31/PKT-NN ngày 18 tháng 01 năm 2021 của phòng
Kinh tế thành phố Sa Đéc về việc đề nghị lập kế hoạch bố trí dân cư giai đoạn
2021- 2025 và năm 2021.
UBND phường Tân Quy Đông báo cáo cụ thể như sau:
1. Rà soát lập kế hoạch thực hiện chương trình bố trí dân cư giai đoạn
2021-2025:
Qua rà soát đối tượng di dân sạt lở (điều kiện các hộ dân hiện nằm trong vành
đai sạt lở theo biên bản xác định vành đai của phường).
Phường Tân Quy Đông : Khu vực khóm Tân Mỹ cặp sông Tiền ( từ vàm rạch
Thông Lưu đến bến Cảng) hiện nay đã làm kè và làm đường Hoàng Sa nên không
còn sạt lở.
2. Rà soát lập danh sách những hộ dân đủ diều kiện hỗ trợ kinh phí di
dân năm 2021: không có.
- Phường Tân Quy Đông không có hộ đủ diều kiện hỗ trợ kinh phí di dân năm
2021.
3. Rà soát, đề nghị xác định lại các vành đai sạt lở trên địa bàn phường:
- Phường Tân Quy Đông, đề nghị xác định lại vành đai sạt lở, nguy cơ sạt lở
cao ở sông Sa Đéc, thuộc các khóm: Tân Hiệp, Tân Huề, Sa Nhiên.
- Tân Hiệp: chiều dài đoạn sạt lở 500m, cặp sông Sa Đéc (từ hộ ông Lê Thành
Chiến, số nhà: 118 đến hộ Lê Thanh Tùng, số nhà: 166A) có 24 hộ dân.
- Tân Huề: chiều dài đoạn sạt lở 1800m, cặp sông Sa Đéc ( Đường Trần
Quang Khải): có 03 hộ dân.
- Sa Nhiên: chiều dài đoạn sạt lở 1000m, cặp sông Sa Đéc ( Đường: Phạm
Hồng Thái, Đoàn Thị Điểm): có 07 hộ dân.
Trên đây là báo cáo về việc bố trí dân cư giai đoạn 2021- 2025 và năm 2021
của phường Tân Quy Đông.
Kính chuyển Phòng Kinh tế Thành phố Sa Đéc xem xét./.
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