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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 164/UBND-XD           An Cựu, ngày 29 tháng 7 năm 2022 
“Về việc đầu tư bổ sung dự án cải thiện 

môi trường nước thành phố trên địa bàn 

 phường An Cựu”. 

 

  

          Kính gửi:    Ban QLDA Cải thiện Môi trường nước Thành phố Huế. 

 

 Trong thời gian qua được sự quan tâm của các ban ngành thành phố triển 

khai đầu tư xây dựng dự án cải thiện môi trường nước (giai đoạn 1) các tuyến 

đường, kiệt trên địa bàn phường An Cựu đã giải quyết được vấn đề ô nhiêm môi 

trường rất được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ.  

 Thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế (giai đoạn 2). Trong đó, địa 

bàn phường An Cựu được phê duyệt 8 tuyến kiệt gồm: 6 tuyền kiệt đường An 

Dương Vương (Kiệt 24, 32, 38, 44, 54, 114) và 2 tuyến kiệt đường Hồ Đắc Di 

(Kiệt 31, 81) dư kiến triển khai thi công vào đầu năm 2023. 

  Qua các đợt tiếp xúc cử trị người dân trên địa bàn phường thường xuyên 

xuyên kiến nghị đề xuất bổ sung thêm các tuyến đường, kiệt vào danh mục đầu tư 

dự án cải thiện môi trường nước (giai đoạn 2) cụ thể sau:  

 Kiệt 14 Ngự Bình có chiều dai hơn 40m chưa được đầu tư xây dựng hệ 

thống thoát nước thải nên khi trời mưa nước tràn trên mặt đường gây ngập úng và 

ô nhiễm môi trường. Kính đề nghị Ban QLDA cải thiện môi trường nước tiếp tục 

triển khai thi công tuyến kiệt này đấu nối với Kiệt 10 Ngự Bình để tạo sự đồng bộ 

hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

 Hẻm 9 Kiệt 30 Ngự Bình đã có hệ thống thoát nước do công ty cổ phần 

môi trường và công trình đô thị Huế thi công trước đây nhưng sau khi Dự án cải 

thiện môi trường nước triển khai thi công Kiệt 30 Ngư Bình đấu nối với tuyến 

Hẻm này có đáy cống thoát nước cao hơn nên nước sinh hoạt trong Hẻm không 

chảy ra ngoài kiệt được mà đọng lại một lớp dày bên dưới đáy cống bốc mùi hôi 

khó chịu ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân vào mùa nắng. Kính đề nghị Ban 

QLDA cải thiện môi trường nước thành phố nghiên cứu bổ sung tuyến Hẻm này 

vào dự án trong thời gian tới. 

 Hẻm 1 Kiệt 13 An Dương Vương có chiều dài hơn 70m chưa được đầu tư 

xây dựng hệ thống thoát nước thải. Kính đề nghị Ban QLDA cải thiện môi trường 

nước thành phố cho triển khai thi công tuyến Hẻm này đấu nối với Kiệt 13 An 



Dương Vương khi dự án thi công các tuyến kiệt đường An Dương Vương theo 

quyết định đã được phê duyệt. 

 Kiệt 19 Nguyễn Khoa Chiêm có chiều dài hơn 200m chưa có hệ thống 

thoát nước. Kính đề nghị Ban QLDA cải thiện môi trường nước thành phố nghiên 

cứu bổ sung vào dự án và triển khai đầu tư xây dựng trong thời gian tới. 

 Vậy UBND phường An Cựu kính đề nghị BQLDA Cải thiện môi trường 

nước Thành phố Huế quan tâm cho bổ sung các tuyến đường, kiệt, hẻm nêu trên 

vào dự án cải thiện môi trường nước Thành phố nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm 

môi trường cũng như yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân  trên địa bàn phường. 
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