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

      XÃ KỲ HẢI                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

 

   Số: 36/UBND- ĐC                                          Kỳ Hải, ngày 16 tháng 10 năm 2018 
 V/v để nghị phối hợp giải quyết 

bổ sung cống thoát nước tuyến đường 

 nối ĐT555 vào đường trục chính  

        Khu đô thị Kỳ Ninh 

   

Kính gửi:   

- Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh 

- Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh 

 

Ngày 21/8/2018 UBND xã Kỳ Hải đã có tờ trình số 67/TTr-UBND về việc bổ 

sung hạng mục cống thoát nước trên tuyến đường nối ĐT 555 vào đường trục chính 

Khu đô thị Kỳ Ninh. Ngày 23/8/2018 UBND xã Kỳ Hải đã nhận được công văn số 

2334/SGTVT-TĐ của Sở giao thông Vận Tải tỉnh về việc kiểm tra, xử lý kiến nghị của 

UBND xã Kỳ Hải và đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 

tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã để khảo sát, thiết kế, đối chiếu với thực tế hiện 

trường thi công xem xét, xử lý. Nhưng đến nay, bên phía ban quản lý dự án chưa có 

phối hợp giải quyết, UBND xã đã chủ động đến trực tiếp đơn vị thi công tại công trình 

nhưng đơn vị không có trả lời. 

 Công trình làm đường hiện nay chuẩn bị giai đoạn đổ mặt đường. Để đảm bảo 

thoát nước tiêu và hạn chế thiệt hại khi đường gần hoàn chỉnh. 

Vậy UBND xã Kỳ Hải kính đề nghị Sở Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo Ban 

quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh để phối hợp giải quyết sớm trước 

khi công trình hoàn thành./. 

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

 

  Nơi nhận:                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như kính gửi;      CHỦ TỊCH 

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

  

                                                                                                             

                              Phạm Văn Tịnh 
 


		2018-10-16T09:58:21+0800
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Hải<ubkyhai.ka@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




