
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGUYỄN DU 

 

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phường Nguyễn Du, ngày     tháng 10 năm 2021 

  

  Kính gửi:   Các hộ gia đình: Trần Hữu Quân, Nguyễn Việt Đức, 

                       Nguyễn Văn Ninh, Trần Thị Hiếu, Lê Hữu Hòa. 

    Địa chỉ: Tổ dân phố 1- phường Nguyễn Du 
 

 

 Ngày 29/9/2021 Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du nhận được đơn của 

các hộ gia đình: Trần Hữu Quân, Nguyễn Việt Đức, Nguyễn Văn Ninh, Trần Thị 

Hiếu, Lê Hữu Hòa, Địa chỉ: Tổ dân phố 1- phường Nguyễn Du về việc kiến nghị 

mương thoát nước bị chặn dòng chảy. Sau khi tổ chức cuộc họp ngày 

05/10/2021 giữa UBND phường và các hộ Trần Hữu Quân, Nguyễn Việt Đức, 

Nguyễn Văn Ninh, Trần Thị Hiếu, Lê Hữu Hòa, Nguyễn Đăng Phú. Tại cuộc 

họp đã thống nhất kết luận như sau: 

 1. Việc kiến nghị của các hộ gia đình Trần Hữu Quân, Nguyễn Việt Đức, 

Nguyễn Văn Ninh, Trần Thị Hiếu, Lê Hữu Hòa cho rằng hộ ông Nguyễn Đăng 

Phú xây dựng nhà san lấp chặn dòng chảy là có. Quá trình thi công xây dựng 

nhà ông Nguyễn Đăng Phú đã đổ đất bùn sang lô đất liền kề có một phần đất 

bùn ảnh hưởng đến dòng chảy của hệ thống mương thoát nước. Tại cuộc họp đã 

thống nhất giao cho ông Nguyễn Đăng Phú chủ trì phối hợp với các hộ dân nêu 

trên tiến hành khơi thông dòng chảy trước ngày 15/10/2021. 

 2. Để xử lý dứt điểm việc tắc dòng chảy, đảm bảo tiêu thoát nước, vệ sinh 

môi trường cho khu dân cư đề nghị Tổ dân phố 1 tổ chức họp nhân dân tại khu 

dân cư nêu trên để xây dựng mương thoát nước bằng bê tông xi măng mang tính 

chất bền vững, lâu dài theo nội dung công văn số 119/UBND ngày 29/8/2021 về 

việc lập kế hoạch xây dựng công trình năm 2022 trước ngày 30/10/2021. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ông: Nguyễn Đăng Phú- TDP1; 

- Liên đoàn cán bộ tổ dân phố 1; 

- Công chức: Tư pháp; 

- Lưu: VT, QLĐT. 
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Nguyễn Văn Minh 
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