
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ HẢI 

Số: 38 /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kỳ Hải, ngày 14 tháng 8 năm 2018 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các hạng mục trên tuyến đường đấu nối đường  

tỉnh lộ T555 vào trục chính khu đô thị Kỳ Ninh 

 

 Ngày 08 tháng 8 năm 2018 ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải có công văn số 20/UBND-

ĐC về việc thi công đường vào trục chính khu đô thị Kỳ Ninh; 

 Sau khi có công văn của ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải gửi sở Giao thông vận tải tỉnh 

Hà Tĩnh; Sáng ngày 09 tháng 8 năm 2018 Sở giao thông vận tải đã cử các cán bộ đại diện 

cho phòng thẩm định hồ sơ, ban quản lý dự án phát triển giao thông và đơn vị thi công, 

đơn vị giám sát về trực tiếp tại ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải làm việc cụ thể các nội dung 

mà ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải đã yêu cầu trong công văn; 

 Tại buổi làm việc đại diện các đơn vị cùng một số cán bộ ủy ban nhân dân xã Kỳ 

Hải theo phân công đã đến trực tiếp tại công trường thi công tuyến đường trục chính vào 

khu đô thị Kỳ Ninh kiểm tra làm rõ các hạng mục thi công trên tuyến đường này và đoàn 

đã đi đến thống nhất thực hiện các hạng mục như sau: 

1. Thi công 4 vị trí đặt cống qua đường tại Km00+168.66; Km00+214.38; 

Km00+378.17; Km00+379.97. 

2. Khơi mương đất với khẩu độ 40 x 50 cm phục vụ cấp nước tưới cho 9.7 ha lúa 

hè thu của bà con thôn trung Hải; sau khi tuyến đường hoàn thành đơn vị thi công sẽ xây 

lại mương bê tông như trong hồ sơ thiết kế. 

3. Trong quá trình thi công đơn vị phải tưới nước đảm bảo vệ sinh môi trường hạn 

chế tối đa phát sinh bụi. 

Sở giao thông đã giao cho đơn vị thi công phối hợp chính quyền địa phương thực 

hiện các hạng mục nói trên xong trước ngày 12/8/2018 và nếu phát sinh các nội dung 

công việc khác trong phạm vị hai bên xử lý được cần phối hợp chặt chẽ hơn để đảm bảo 

tiến độ thi công. 

  Qua các nội dung đã thống nhất của đoàn làm việc nêu ở thời gian nói trên; ngày 

12/8/2018 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải cùng với ban cán sự thôn Trung Hải với tư cách là 

đơn vị hưởng lợi cùng đơn vị xây lắp, giám sát đến kiểm tra các hạng mục thực hiện mà 

đoàn làm việc đã kết luận trong biên bản ngày 09/8/2018. Tại tuyến đường đang thi công 

đơn vị xây lắp đã thực hiện đặt xong 4 vị đặt cống qua đường đã nêu ở trên, đã thực hiện 

khơi mương đất đảm bảo cho việc cấp nước phục vụ sản xuất của bà con và đã thực hiện 

tưới nước đảm bảo vệ sinh môi trường nơi công trường thi công và khu vực dân cư sinh 

sống. 
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