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Số:  02  /BC-BQL Phú Vang, ngày  12  tháng 01 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO  

Về việc trả lời các nội dung theo phản ánh của người dân trên 

trang Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh 
 
 

Kính gửi:    - UBND huyện Phú Vang 

- UBND xã Phú Mậu 

- UBND xã Phú Dương 

- Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. 
 

 

Ngày 06/01/2022, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh đăng 

bài phản ánh của người dân với tiêu đề ‘Đường tạm (đường công vụ thi công) đi 

lại khó khăn’ và ngày 10/01/2022 đăng bài thắc mắc hỏi của người dân với tiêu 

đề ‘Thắc mắc thời gian hoàn thành cầu tại thôn Mậu Tài Đuồi’. Vấn đề này, Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Vang báo cáo như sau: 

Công trình Cầu Mậu Tài Đuồi (Khu dân cư Mậu Tài Đuồi – Dương Nỗ 

Cồn) được đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách huyện Phú Vang, bắt đầu khởi công xây 

dựng 18/6/2021 với tiến độ 300 ngày, ngày hoàn thành 14/4/2022. Hiện nay, công 

trình đã thi công xong hạng mục cầu, đường dẫn 2 đầu cầu chưa thi công do thời 

tiết mưa thường xuyên, không triển khai được hạng mục đắp đất cấp phối đồi. 

Ban QLDA đã có Công văn số 79/CV-BQL ngày 15/6/2021 gửi UBND xã 

Phú Mậu và UBND xã Phú Dương để thông báo đến người dân tạm đóng đường 

để triển khai thi công, việc lưu thông sẽ đi sang các tuyến giao thông lân cận 

khác. Quá trình triển khai dự án, đơn vị thi công có đắp đất lấp dòng tạo mặt bằng 

thi công nên người dân có tận dụng để đi lại. 

Hiện nay, Ban QLDA đã chỉ đạo đơn vị thi công triển khai thi công đường 

dẫn 2 đầu cầu, sớm hoàn thành bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng 

phục vụ việc đi lại của nhân dân. 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện báo cáo các đơn vị liên quan 

được biết./. 
 

 

Nơi nhận:    

- Như trên;  

- GĐ, PGĐ Ban ; 

- Lưu.                                                                                  
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