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Số: 18/TTr-UBND Phường Hà Huy Tập, ngày 05 tháng 3 năm 2021 
  

TỜ TRÌNH 

Về việc bổ sung một số hạng mục thuộc tiểu dự án Đường bao phía  

Tây trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh 

  Kính gửi: 

    - Ban QLDA đầu tư XDCT DD&CN tỉnh; 

    - UBND thành phố Hà Tĩnh. 

Công trình Đường bao phía Tây trường THCS Lê Văn Thiêm được UBND 

tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng tại Quyết định số 

2220/QĐ-UBND ngày 02/7/2019. Hiện nay đơn vị thi công đang triển khai thi 

công dự án theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Qua khảo sát các tuyến đường, 

mương thoát nước, hào kỹ thuật đấu nối với tuyến đường này đã bị hư hỏng, không 

đồng bộ với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đang thi công. Vậy UBND phường Hà Huy 

Tập kính đề nghị Ban QLDA đầu tư XDCT DD&CN tỉnh, UBND thành phố xem 

xét cho bổ sung một số hạng mục sau: 

- Nâng cấp cải tạo tuyến đường, hệ thống mương thoát nước, bó vỉa, đan 

rãnh, lát gạch vỉa hè ngách 2/41 dài 278m, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 

7m, vỉa hè mỗi bên rộng 2,5m;  

- Nâng cấp cải tạo tuyến đường, hệ thống mương thoát nước, bó vỉa, đan 

rãnh, lát gạch vỉa hè ngách 4/41 dài 250m, nền đường rộng 15m, mặt đường rộng 

7m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m;  

- Nâng cấp cải tạo tuyến đường, hệ thống mương thoát nước, bó vỉa, đan 

rãnh, lát gạch vỉa hè ngõ 77, đường Hàm Nghi dài 115m, nền đường rộng 15m, 

mặt đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m; 

Kính đề nghị Ban QLDA đầu tư XDCT DD&CN tỉnh, UBND thành phố 

xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- T
2
: Đảng ủy, HĐND;                

- Chủ tịch, PCT. UBND phường; 

- Lưu:VP, UBND. 
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