
  

       

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGUYỄN DU 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      / UBND 
Về việc trả lời đơn thư công dân 

 

Phường Nguyễn Du, ngày    tháng 03 năm 2020 

    

Kính gửi: Bà : Trần Thị Hồng Vinh- Tổ dân phố 3- Phường Nguyễn Du 

       

 UBND phường nhận được đơn của bà Trần Thị Hồng Vinh- Tổ dân phố 

3- Phường Nguyễn Du phản ánh việc Quán xưa đường Nguyễn Du xả rác thải 

gây ngập úng mương thoát bẩn. Sau nhận đơn kiến nghị UBND phường đã chỉ 

đạo kiểm tra, UBND phường Nguyễn Du trả lời như sau: 

 Mương thoát bẩn giữa lối 1 đường Nguyễn Du và Lối 2 được xây dựng từ 

lâu là nơi thoát thải cho toàn bộ khu dân cư tổ dân phố 3. UBND phường đã trực 

tiếp làm việc với hộ ông Trần Danh Định(Chủ quán Xưa) và ông Nguyễn Đình 

Hiền(Chủ quán phở Hiền Giai) các hộ đã thống nhất và đã tổ chức nạo vét từ hộ 

ông Trần Danh định đi qua Quán phở Hiền Gia đến đường Nguyễn Huy Tự đến 

nay tình trạng ngập úng đã được giải quyết. UBND phường đã yêu cầu các hộ 

không được láng vữa kín nắp đan để dễ dàng cho việc nạo vét sau này, không 

được đổ rác thải trực tiếp lên hệ thống mương thoát nước.  

 Qua kiểm tra hiện trạng tuyến mương từ Quán xưa đến đường Nguyễn 

Đổng Chi toàn bộ hệ thống mương được xây dựng từ lâu nhiều năm không được 

nạo vét lượng bùn và rác tích tụ nhiều năm vì vậy cản trở dòng chảy. Trong thời 

gian tời UBND phường sẽ chỉ đạo Tổ dân phố 3 họp dân tổ chức huy động nhân 

dân để nạo vét đoạn từ Quán Xưa đến đường Nguyễn Đổng Chi và các tuyến 

mương khác. 

UBND phường Nguyễn Du trả lời cho công dân được biết./. 
 

 Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Tổ dân phố 3; 

  - Lưu VT, TP 

  - Gửi: Bản giấy. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Dương Đình Phúc 

 
 



  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGUYỄN DU 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      / UBND 
Về việc hướng dẫn một số nội 

dung về Quản lý dự án đối với 

các công trình UBND phường 

làm chủ đầu tư 

 

Phường Nguyễn Du, ngày    tháng 03 năm 2020 

    

 Kính gửi: 

  - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh; 

           - Phòng Tài chính- kế hoạch; 

       

 Ngày 26/2/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2020-QĐ-

UBND có hiệu lực từ ngày 10/3/2020 về việc Ban hành Quy định một số nội 

dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại 

Điều 12 quy định về hình thức quản lý dự án. Đối với phường Nguyễn Du cũng 

như các phường trên địa bàn thành phố đang thực hiện các công trình có phần 

cấu xây dựng như Tiểu công viên, cải tạo nhà văn hóa, làm đường bê tông và 

các công trình khác có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Các công trình ở 

phường không thuộc chương trình nông thôn mới. Căn cứ Điều 12 Quyết định 

số 07/2020-QĐ-UBND thì các công trình này UBND phường phải ký kết hợp 

đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện hoặc Ban chuyên 

ngành, khu vực. Các công trình này từ trước đến nay do UBND phường lập hồ 

sơ Chi phí thiết kế =0 chi phí QLDA=0, chỉ lập đến chi phí trực tiếp để giảm chi 

phí nhân dân đóng góp vì vậy áp dụng điều 12 Quyết định số 07/2020-QĐ-

UBND thì phải tăng phần nhân dân đóng góp trong khi phần ngân sách hỗ trợ 

không đổi khó khăn cho việc thực hiện. Từ trước đến nay các công trình này áp 

dụng Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 Sửa đổi, bổ 

sung khoản 1 Điều 21 như sau: Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình 

và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường 

hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ 

điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”. 

 Nếu từ ngày 10/3/2020 áp dụng điều 12 Quyết định số 07/2020-QĐ-

UBND thì sẽ khó khăn cho việc thực hiện các công trình sắp tới. Các cán bộ ở 

phường đều có trình độ từ Đại học chính quy chuyên ngành xây dựng trở lên và 

một số đã được Sở xây dựng Hà Tĩnh cấp chứng chỉ hành nghề vì vậy đề nghị 

UBND thành phố cho áp dụng Nghị định 42/2017/NĐ-CP  ngày 05 tháng 04 



  

năm 2017 để quản lý dự án hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực thực hiện 

được nhiều công trình góp phần phát triển kinh tế xã hội chung cho toàn thành 

phố. 

 Rất mong được sự quan tâm của UBND thành phố, Phòng Tài chính- Kế 

hoạch./. 
 

 Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Lưu VT, QLĐT. 

  - Gửi: Bản giấy. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Dương Đình Phúc 
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