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Kính gửi: Ban Quản lý dự án cải thiện Môi trường nước Thành phố Huế 

                      

  Vừa qua UBND phường nhận được một số kiến nghị, phản ánh của nhân 

dân về một số tồn tại thuộc Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế như sau: 

1. Tuyến đường Bùi Thị Xuân đoạn từ Cầu Lòn đến 161 Bùi Thị Xuân sau 

khi chôn lấp hệ thống cống ngầm hiện nay đường có nhiều điểm sụt lún, tạo ra 

nhiều ổ gà rất hay xảy ra tai nạn giao thông tại đoạn đường này. Tuy nhiên đoạn 

đường này vẫn còn một số hạng mục của dự án. Vì vậy UBND phường đề nghị 

Ban QLDA môi trường nước chỉ đạo các đơn vị thi công cho khắc phục tạm thời 

các điểm bị lún sụt để tránh ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông 

và tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra ở đoạn đường này. 

2. Tuyến kiệt 185 Bùi Thị Xuân sau nhiều lần kiến nghị đến nay đơn vị đã  

bê tông hóa trả lại lối đi cho bà con nhân dân trong kiệt . Tuy nhiên các phế thải 

xây dựng vẫn chưa được dọn dẹp và chưa trả lại công chào của kiệt này khi đơn vị 

thi công đã tháo dỡ trước đây. Ngày 07/09/2020 ủy ban nhân dân phường tiếp tục 

nhận được đơn kiến nghị của cấp ủy, tổ dân phố kiến nghị đến các vấn đề nói trên. 

Vậy đề nghị đơn vị sớm khắc phục, tránh gây bức xúc cho nhân dân. 

3. Tuyến mương nước kiệt 299 Bùi Thị Xuân đến nay đã thi công xong,  tuy 

nhiên sau khi thi công xong việc xử lý, nạo vét mương nước chưa được hoàn tất. 

Nên hiện nay có rất nhiều loại cỏ, cây cối đã mọc trên tuyến mương này làm ảnh 

hưởng đến dòng chảy và làm ứ đọng lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. 

Trên đây là một số kiến nghị để Ban Quản lý dự án cải thiện Môi trường 

nước Thành phố Huế được biết và có hướng xử lý. 

 
Nơi nhận:                        

- Ban QLDA MTN TP Huế;          
- Lưu VT, QLĐT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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