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BÁO CÁO 

Về việc xử lý thông tin phản ánh hiện trường: Khai thác múc đất trái phép 

và đất tràn ra đường bê tông gây cản trở cho người và phương tiện qua lại 

  

 

Kính gửi: UBND huyện Nam Đông. 

                             

Căn cứ Công văn số 447/UBND-VP ngày 07/4/2022 của UBND huyện 

Nam Đông về việc xử lý thông tin phản ánh hiện trường:  

1. Khai thác múc đất trái phép; 

2. Đất tràn ra đường bê tông gây cản trở cho người và phương tiện qua lại. 

Vị trí: Tuyến đường bê tông liên thôn thuộc khu vực cụm Tiền Phong, thôn 10, 

xã Hương Xuân, huyện Nam Đông. Vậy kính mong cấp trên chỉ đạo và xử lý kịp 

thời cho bà con đi lại. 

Qua buổi kiểm tra thực tế tại hiện trường ngày 08/4/2022 tại đoạn đường 

phản ánh tại thuộc khu vực cụm Tiền Phong, thôn 10, xã Hương Xuân. UBND xã 

Hương Xuân báo cáo một số nội dung như sau: 

1. Về việc khai thác múc đất trái phép: 

Ngày 11/2/2022, UBND xã Hương Xuân đã mời các đối tượng có liên quan 

để làm việc về vấn đề nêu trên (có biên bản làm việc kèm theo). Đến nay không xảy 

ra vi phạm. 

2. Về việc đất tràn ra đường bê tông gây cản trở cho người và phương 

tiện qua lại: 

Nguyên nhân do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trong các ngày 30, 31/3/2022 

làm đất từ phía đồi đất thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 02, thôn 10 tràn ra đường 

làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Sau khi nhận được phản ánh của nhân 

dân thôn 10, UBND xã Hương Xuân đã yêu cầu bà Phạm Thị Phương có trách 

nhiệm xử lý. Trong ngày 07/4/2022 bà Phạm Thị Phương đã cho xử lý khắc phục 

việc đất tràn ra đường tại đoạn đường nêu trên đảm bảo (có hình ảnh hiện trường 

kèm theo). 

 Trên đây là báo cáo của UBND xã Hương Xuân về việc xử lý thông tin phản 

ánh hiện trường: Khai thác múc đất trái phép và đất tràn ra đường bê tông gây cản 

trở cho người và phương tiện qua lại./. 

Nơi nhận:                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 

- Như trên;                                                                         CHỦ TỊCH 
- Thôn 10;                                              

- Lưu: VT.                                                
  

 

 

                Nguyễn Thị Bích Ngọc 



 

 
 


		2022-04-08T15:14:14+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Hương Xuân<huongxuannd@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-04-08T15:14:37+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Hương Xuân<huongxuannd@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




