
  

               UBND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT                     Độc lập -Tự do-Hạnh phúc 

           

                  Số:  27/TTPTQĐ                        Hương Thuỷ, ngày  19 tháng 1 năm 2022 

       Về việc trả lời phản ánh hiện trường HTKT  

             khu dân cư Hói Cây Sen giai đoạn 1 

 

 

Kính gửi: Hộ gia đình trúng đấu giá tại khu dân cư Hói cây Sen giai đoạn 1. 

 

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị 

xã Hương Thủy làm chủ đầu tư triển khai công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói 

Cây Sen giai đoạn 1 và tổ chức đấu giá thu ngân sách. 

Đến nay đang tiếp tục triển khai hoàn thiện một số hạng mục như lát gạch vỉa hè, 

lắp điện chiếu sáng,... 

Quá trình triển khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất có nhận được phản ánh hiện 

trường về tình trạng một số nắp cống hố ga cao hơn so với vỉa hè và thu gọn lại dây điện 

(dây điện do các hộ tự đấu nối chồng chéo không thẳng hàng, mất mỹ quan đô thị). Qua 

rà soát, kiểm tra Trung tâm Phát triển quỹ đất xin trả lời hộ gia đình như sau: 

Trước hết, Trung tâm Phát triển quỹ đất xin cảm ơn phản ảnh của quý vị. 

- Đối với một số nắp hố ga cao hơn so với vỉa hè, do đơn vị thi công đang triển 

khai hạng mục lát vỉa hè chưa hoàn thành, một số vị trí hố ga cao hơn vỉa hè, đơn vị thi 

công đã xử lý, sau khi lát gạch hoàn thành thì các vị trí hố ga sẽ ngang với mặt vỉa hè. 

- Đối với thu gọn lại dây điện (dây điện do các hộ tự đấu nối chồng chéo không 

thẳng hàng và mất mỹ quan đô thị), Trung tâm yêu cầu đơn vị thi công đã xử lý các 

đường dây điện đấu nối tự phát đảm bảo mỹ quan đô thị. Đối với đường dây viễn thông 

(do nhu cầu sử dụng mạng của hộ gia đình), Trung tâm đã đề nghị đơn vị viễn thông rà 

soát và thực hiện đảm bảo mỹ quan đô thị.    

- Đối với hạng mục đèn chiếu sáng đã có trong gói thầu hoàn thiện hạ tầng kỹ 

thuật cho khu quy hoạch và đơn vị thi công đang triển khai.  



  

Trung tâm Phát triển quỹ đất kính thông báo đến hộ gia đình trúng đấu giá tại Hạ 

tầng kỹ thuật khu dân cư Hói cây Sen giai đoạn 1 được biết./. 

  
Nơi nhận:                                                              GIÁM ĐỐC         
- Như trên;                                                                                         
- UBND thị xã (b/c); 

- Lưu VT.               
  

 

   Ngô Hữu Phúc         
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