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BÁO CÁO 

Tham vấn cộng đồng về nội dung Báo cáo ĐTM  

của dự án cải thiện môi trường nước Thành phố 

                      
Thực hiện công văn số 3479/UBND-XD ngày 11 tháng 6 năm 2021 của 

UBND Thành phố Huế về việc tham vấn cộng đồng về nội dung Báo cáo ĐTM của 

dự án cải thiện môi trường nước Thành phố. Nay UBND Phường báo cáo những vấn 

đề cần tham vấn của Dự án cải thiện môi trường nước Thành Phố Huế trên địa bàn 

phường như sau: 

1. Những mặt đạt được  

Qua dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế, đối với địa bàn phường 

Đúc. Hiện nay hầu hết các tuyến kiệt, cũng như các tuyến mương và hệ thống thoát 

nước trên địa bàn đã được hoàn thiện. Đáp ứng cho nhu cầu phục vụ dân sinh rất tốt, 

hầu như không còn tồn đọng việc phản ánh của bà con nhân nhân về việc đỗ nước 

thải sinh hoạt. Đồng thời giải quyết một số điểm bị ngập úng cục bộ mỗi khi có mưa 

lớn kéo dài. Đến nay hầu hết các tuyến có dự án cải thiện Môi trường nước đã thi 

công và đưa vào sử dụng nhân dân đều đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống. 

Tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn phường được đảm bảo. 

2. Những vấn đề còn tồn đọng 

Tuy nhiên ngoài những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn đọng của dự 

án trên địa bàn như sau: 

- Hư hỏng phần mặt đường cũ, mặt đường hoàn trả không đảm bảo: 

Kiệt 40 Lịch Đợi, kiệt 68 Điện biên Phủ sau khi thi công hoàn trả mặt đường 

nhưng không đảm bảo. Đến nay đường đã bị lún nứt (đặt biệt kiệt 40 Lịch Đợi). 

Tuyến đường Bùi Thị Xuân đoạn từ Cầu Ga đến cầu Dã Viên sau khi dự án 

thi công xong tuy đã được hoàn trả mặt bằng (đã thảm nhựa). Tuy nhiên sau khi 

hoàn trả mặt bằng chưa được đảm bảo, hiện tại có nhiều điểm sụt lún và rạn nức làm 

ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện và gây mất ATGT. 

Đoạn đường từ cầu Lòn đến 161 Bùi THị Xuân sau khi thi công theo dự án 

đến nay đoạn đường đang xuống cấp trầm trọng có nhiều ổ gà và điểm sụt lún rất 

hay xảy ra tai nạn giao thông. 

Kiệt 302 Bùi Thị Xuân, kiệt 87 Lịch Đợi sau khi thi công và hoàn trả mặt mặt 

đường thì đến nay có nhiều điểm sụt lún, nếu có xe ô tô, xe chở vật liệu xây dựng 

vào kiệt nay rất dễ bị lún theo tuyến đâò của hệ thống cống thoát nước. 

- Hệ thống ATGT, báo hiệu đường bộ: 

Tại điểm mương thoát nước kiệt 299 Bùi Thị Xuân, tuyến mương thoát nước 

Lịch Đợi chưa có hệ thống lan cang cần bố trí hệ thống lan can tại điểm này vì dể 

gây mất ATGT. Ngoài ra hai tuyến mương này cần được nạo vét để khơi thông dòng 

chảy. 

- Bất cập về cao độ nắp hố ga, họng thu hồi nước, đấu nối thoát nước: 



+ Hầu hết các kiệt họng thu hồi nước không có và bố trí ít họng thu hồi: kiệt 

29, kiệt 31 Lịch Đợi họng thu hồi nước bố trí ít; kiệt 68 Điện Biên Phủ dài hơn 100m 

chỉ bố trí một họng thu hồi; kiệt 254, 266, đoạn kiệt thông từ 266 đến 302 Bùi THị 

Xuân không bố trí họng thu hồi nước; kiệt 269,302, 314 Bùi Thị Xuân chỉ bố trí một 

họng thu hồi nước; kiệt 299,324, 328, 334 Bùi Thị Xuân không có họng thu hồi 

nước; đoạn từ 321 Bùi Thị Xuân đến ngã ba Huyền Trân Công Chúa không bố trí hệ 

thống họng thu hồi nước. Đoạn vào trường Tôn Thất Tùng trước HTX Đúc Thắng 

Lợi 245 Bùi Thị Xuân đoạn này là điểm thấp trũng mối khi có mưu lớn nước ngập 

cao từ 0,3m – 0,6m nên hay bị ngập lụt cục bộ cần tăng cường hệ thống họng thu hồi 

nước. 

Điểm đầu kiệt 230 Bùi Thị Xuân đã thi công lắp đặt ống nhưng chưa hoàn trả 

mặt bằng. 

Kiệt 292 hiện nay còn một đoạn khoảng 20m vẫn chưa được đấu nối vào hệ 

thống thoát nước ra cống 302 Bùi Thị Xuân. 

- Hệ thống bó via, vĩa hè: 

Tuyến vĩa hè điểm đầu đường Bùi Thi Xuân (cầu Ga) sau khi thi công đã 

được hoàn trả nhưng vẫn không đảm bảo  

- Hư hỏng vật kiến trúc nhưng chưa đền bù: 

Cồng chào kiệt 185 Bùi Thị Xuân đến nay nhà máy xử lý nước đã được hoàn 

thành, tuy nhiên việc trả lại cổng chào cho kiệt đến nay vẫn chưa được hoàn trả 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Hiện nay tại vị trí kiệt 30, 32 Tôn thất Tùng sau khi nâng cấp, mở rộng 

đường Tôn Thất Tùng và dự án cải thiện Môi trường nước thành phố Huế thi công, 

thì nay mặt đường cao hơn kiệt từ 20cm – 40 cm nên mỗi khi có mưu lớn và vào 

mùa mua lũ thì hai kiệt này thường bị ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến đời sống và đi 

lại của các hộ dân sống trong hai kiệt này (hơn 20 hộ). 

- Kiệt 48 và kiệt 60 Lịch Đợi có nằm trong dự án nhưng đến nay vẫn chưa 

được thi công lắp đặt hệ thống thoát nước theo dự án (hai kiệt này khoảng 60 hộ 

dân) và đã nhiều lần kiến nghị được lắp đặt hệ thống thoát nước. 

- Kiệt 68 Điện Biên Phủ còn một đoạn kiệt khoảng 70 m nhưng vẫn chưa 

được thi công đấu nối với tuyến đường Điện Phủ 

Vậy UBND Phường Đúc báo cáo UBND Thành phố Huế được biết và chỉ đạo 

các đơn vị có liên quan để gải quyết những kiến nghị, đề xuất và những tồn đọng của 

dự abs trên địa bàn Phường Đúc. 
Nơi nhận:                        

- Phòng UBND TP Huế;     

- Lưu VT, QLĐT 
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