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TỜ TRÌNH 
"Về việc xây dựng kè hói 7 xã đoạn cách trạm bơm Xóm Cụt 150m. 

 

 Kính gửi:   - Uỷ ban nhân dân thị xã Hƣơng Trà. 

   - Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã. 

   - Phòng Quản lý Đô thị thị xã. 

   - Phòng Kinh tế thị xã. 
  

Căn cư thông tin người dân phản ánh tai trang hệ thống thông tin dịch vụ đô thị 

thông minh ngày 17/11/2021 về việc Sạt lở nghiêm trọng (đã có em nhỏ đi học về ngã 

xe) tại số nhà 142 Lê Quang Tiến, phường Hương Chữ, TX Hương Trà.  

UBND phường đã tiến hành kiểm tra hiện tại do thời tiết mưa lụt kéo dài nhiều 

năm nên bờ hói 7 xã đã bị sạt lỡ vào đến chân măt đường bê tông Lê Quang Tiến với 

chiều dài khoảng 30m. Đoạn sạt lở cách trạm bơm Xóm Cụt 150m, cách trường tiểu 

học số 2 Hương Chữ khoảng 300m, cách chợ La Chữ 250m nên mật độ người dân 

tham gia giao thông đông đúc đặc biệt là các em học sinh.  

Để đảm bảo cho kết cấu mặt đường không bị hư hỏng, an toàn cho người dân 

khi tham gia giao thông.  

Vậy Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ kính trình UBND thị xã Hương trà, 

phòng Tài chính kế hoạch thị xã, phòng Quản lý Đô, Phòng Kinh tế thị thị xã quan 

tâm, xem xét phân bổ kinh phí đầu tư kinh phí để địa phương triển khai thực hiện. 
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