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TỜ TRÌNH 
"Về việc khảo sát hổ trợ kinh phí xây dựng cầu nội đồng, phƣờng Hƣơng Chữ,  

thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế" 
 

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

   - Phòng Tài chính kế hoạch thị xã Hương Trà. 

- Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà. 
  

Căn cứ thông tin phản ánh trên hệ thống thông tin dịch vụ đô thị thông minh. 

Đề nghị xây cầu phục vụ nông nghiệp nối từ cánh đồng Cửa Truông sang cánh đồng 

Cừa đến cánh đồng Biền Hệ ở thôn Phụ Ổ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà. 

Hiện tại công tiêu với khẩu độ nhỏ không đảm bảo cho việc tiêu nước. Qua thời gian 

mưa lũ kéo dài gây sạt lở nguy hiểm cho nhân dân khi đi lại trong quá trình sản xuất. 

Để phục vụ lâu dài, tiết kiệm, kính đề nghị cơ quan chức năng xây cầu thay cho cống 

hai bi nhỏ như hiện nay. 

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ đã tiến hành kiểm tra tại tuyến đường 

nội đồng nối từ đường La Chữ - Khe Ngang đến đồng Cửa Truông sang cánh đồng 

Cừa đến cánh đồng Biền Hệ ở thôn Phụ Ổ có cống dẩn nước tưới từ hồ Thọ Sơn về 

Khe Sôi về Cừa khẩu độ cống D400 nhưng lưu lượng nước về mùa mưa quá lớn làm 

ngập úng hư hỏng các tuyến đường nội đồng, ảnh hưởng đến việc sản xuất cho nhân 

dân;  

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi đi lại trong quá trình sản xuất, đồng 

ruộng không bị ngập úng, ảnh hưởng mùa vụ.  

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

phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế thị xã quan tâm xem xét, khảo sát khắc 

phục khó khăn trên. 

 

- Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; KT. CHỦ TỊCH 

- Lưu VP. PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Cao Thọ Ngọc Huy 
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