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Về việc xử lý thông tin phản ánh hiện trường
không có cống thoát nước
Thực hiện nội dung Công văn số 1736/UBND-VP ngày 03/12/2021 của
UBND huyện Nam Đông về việc xử lý thông tin phản ánh hiện trường. Theo nội
dung phản ánh Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình
thực hiện cụ thể như sau:
1. Kết quả thực hiện
Theo nội dung phản ánh tại Công văn số 1736/UBND-VP ngày
03/12/2021 của UBND huyện Nam Đông về việc xử lý thông tin phản ánh hiện
trường với nội dung đường Trần Hữu Trung từ được nâng cấp mở rộng và rải
thảm nhựa từ năm 2016 đến nay không có cống thoát nước, mỗi lần mưa nước
từ trên núi chảy về cuốn theo đất cát và nước sinh hoạt của các hộ dân chảy tràn
ra đường gây trơn trượt, nhếch nhác, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Ngày 09/12/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài
chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện, UBND thị trấn Khe Tre
cùng các hộ dân sống quanh khu vực trên đi kiểm tra và xác minh thực tế tại
hiện trường, hiện tại việc phản ánh của người dân là đúng. Lý do chưa được đầu
tư vỉa hè và mương thoát nước. Nguyên nhân do chưa có nguồn kinh phí.
2. Giải pháp trong thời gian tới: Về lâu dài sẽ triển khai thực hiện các
dự án đồng bộ về vỉa hè, mương thoát nước trên địa bàn thị trấn Khe Tre trong
Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025.
Trên đây báo cáo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện theo nội dung
Công văn số 1736/UBND-VP ngày 03/12/2021 của UBND huyện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- UBND huyện (để b/c);
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

Phạm Tấn Son

2

3

4

5

6

