
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      XÃ KỲ HẢI                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

   Số: 20/UBND- ĐC                                Kỳ Hải, ngày 08 tháng 8 năm 2018 

V/v thi công đường vào trục chính 
            Khu đô thị Kỳ Ninh  

   

Kính gửi:   

- Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh 

- Ban quản lý dự án phát triển giao thông và vốn sự nghiệp 

 

Tuyến đường nối vào khu đô thi Kỳ Ninh qua địa phận xã Kỳ Hải đã được 

áp giá đền bù và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhưng quá trình 

mới thi công đơn vị thi công nhận được nhiều phản ánh của cấp ủy, ban cán sự 

thôn và nhân dân thôn Trung Hải. Cụ thể: 

1.  Khi tiến hành thi công đơn vị thi công không báo cáo với chính quyền 

địa phương và chưa có văn bản nào của UBND huyện, tỉnh và các phòng ban 

liên quan chỉ đạo xã Kỳ Hải trong việc giám sát cộng đồng đoạn đường nói trên. 

2. Trong quá trình thi công đơn vị đã đổ đất và lu lèn không bố trí tưới 

nước gây bụi, ô nhiễm nên làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân xung 

quanh. 

3. Khi thi công đường đã làm hư hỏng tuyến mương tưới nước của thôn 

Trung Hải dài 430 m. Hiện nay 9,7 ha lúa đang làm đòng không thể lấy nước, 

có nguy cơ mất mùa vụ hè thu. 

          Vậy UBND xã Kỳ Hải kính trình và đề nghị Sở Giao thông vận tải, Ban 

quản lý dự án phát triển giao thông và vốn sự nghiệp; UBND huyện; phòng kinh 

tế hạ tầng huyện Kỳ Anh có văn bản chỉ đạo trong quá trình giám sát thi công 

của nhà thầu, chỉ đạo nhà thầu đảm bảo môi trường và làm hệ thống mương tạm 

để phục vụ lấy nước cho lúa phát triển và trổ bông. 

         Kính mong lãnh đạo xem xét và có văn bản chỉ đạo ./. 

 

  Nơi nhận:                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như kính gửi;      KT.CHỦ TỊCH 

- UBND huyện Kỳ Anh;               PHÓ CHỦ TỊCH      
- Phòng Kinh tế&hạ tầng;                            
- Lưu VPUB. 
 

  

                                                                                                             

 

                              Nguyễn Đức Thuận 
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