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BÁO CÁO 

Về việc trả lời phản ánh kiến nghị từ Trung tâm giám sát,  

điều hành đô thị thông minh tỉnh 

 

Kính gửi: UBND huyện. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 27/UBND-GT ngày 

06/01/2022 về việc trả lời phản ánh kiến nghị từ Trung tâm giám sát, điều hành 

đô thị thông minh tỉnh; theo đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo như sau: 

Tuyến đường liên xã Lộc An – Lộc Hòa (theo phản ánh) đã được UBND 

huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa 

đường từ cầu Truồi đến cầu Sen, nhà văn hóa thôn An Lại; tuyến trước mặt 

Trường TH Tiến Lực, do Ban QLDA ĐTXD khu vực làm Chủ đầu tư, với tổng 

mức đầu tư 2,8 tỷ đồng, quy mô đầu tư Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường và 

mương thoát nước với tổng chiều dài 1.257m. 

Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD khu vực đã ký hợp đồng xây lắp với Công 

ty TNHH Xây dựng Thành Đức (đơn vị thi công) tiến hành thi công công trình, 

thời gian thi công: từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023. 

Do đó, đề nghị UBND xã Lộc An tuyên truyền cho người dân được biết 

chủ trương của UBND huyện về đầu tư, sửa chữa tuyến đường nêu trên để đảm 

bảo nhu cầu đi lại của người dân. 

Trân trọng kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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