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     Phường Hà Huy Tập, ngày 02 tháng 9 năm 2020 

     

Kính gửi:     - Liên đoàn cán bộ tổ dân phố 4 

                     - Hộ bà Nguyễn Thị Long 

 

     Ngày 17 tháng 8 năm 2020, UBND phường Hà Huy Tập nhận được đơn 

xin phản ánh của bà Nguyễn Thị Long đại diện cho một số hộ trong tổ liên gia 4, 

tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập thành phố Hà Tĩnh.  

- Nội dung đơn phản ánh. Trong thời gian (từ năm 2014 đến nay) bà con 

chúng tôi sống trong khu vực này đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe 

vì mùi hôi thối bốc lên từ con mương do nước thải lò bánh mướt và nước thải 

sinh hoạt của một số hộ dân thuộc tổ dân phố 3 đổ vào.   

- Qua nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Long ở tổ dân phố 4, phường Hà 

Huy Tập. Ngày 21 tháng 8 năm 2020 UBND phường đã kiểm tra thực tế, lập 

biên bản  khẳng định nội dung đơn phản ánh của các hộ dân là đúng, vì tại vị trí 

về phía Tây ngách 2 ngõ 141 đường Nguyễn Xí thuộc tổ dân phố 4, tại ví trí này 

do không có hệ thống mương tiêu thoát nước dẫn đến trở thành nơi tụ điểm chứa 

nước thải sinh hoạt của các hộ dân, trong thời gian dài tạo lên mùi hôi làm ảnh 

hưởng đến các hộ dân sống xung quanh.  

- Từ thực trạng nêu trên: + Trước mắt giải quyết tạm thời không để nước 

sinh hoạt ứ đọng tại vị trí trên, UBND phường đề nghị liên đoàn cán bộ tổ dân 

phố 4 huy động nhân dân nạo vét khơi thông hệ thống cống tiêu tại cuối tuyến 

đường ngách 2, ngõ 141 đường Nguyễn Xí, nhằm giảm thiểu lượng nước ứ đọng 

gây ô nhiểm môi trường. 

+ Về lâu dài, UBND phường sẽ lập tờ trình xin UBND thành phố khảo sát 

lập quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đường và mương thoát nước 

đảm bảo đồng bộ theo quy hoạch chung.  

 Vậy UBND phường Hà Huy Tập làm công văn trả lời bà Nguyễn Thị 

Long được biết và liên đoàn cán bộ tổ dân phố 4 để thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy; 

  Thường trực HĐND (báo cáo);  

- Lưu VP-UBND; 
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