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Phường Nguyễn Du, ngày 05 tháng  01 năm 2021 

 

Kính gửi:   

  - Ủy ban nhân dân thành phố; 

  - Bà: Trần Thị Hồng Vinh,  

    Địa chỉ: Số nhà 234, Đường Huy Cận, phường Nguyễn Du. 

 

Thực hiện Công văn số 3179/UBND-VP ngày 28/12/2020 của UBND 

thành phố về việc giao xử lý đơn bà Trần Thị Hồng Vinh. 

Sau khi nhận Công văn số 3179/UBND-VP ngày 28/12/2020 của UBND 

thành phố về việc giao xử lý đơn bà Trần Thị Hồng Vinh. Ngày 28/12/2020 

UBND phường Nguyễn Du đã làm việc và khảo sát thực tế tại tuyến mương 

thoát bẩn lối 2 đường Nguyễn Du tuyến mương từ lâu không được nạo vét rác 

thải nhiều gây tắc dòng chảy, tại đây còn có 03 sợi cáp quang của Điện lực Hà 

Tĩnh chạy ngang tuyến mương vì vậy gây cản trở dòng chảy.  

Hộ gia đình Trần Thị Hồng Vinh Địa chỉ: số nhà 234 đường Huy Cận, 

phường Nguyễn Du nhà được xây dựng từ lâu hệ thống ống thoát nước thải ra 

mương thấp nhất trong các hộ gia đình vì vậy nếu xẩy ra mưa lớn, hoặc giờ cao 

điểm thì nước trong mương sẽ trào ngược vào nhà hộ gia đình. 

Để đảm bảo khơi thông dòng chảy UBND phường trước mắt giao 02 hộ 

gia đình là ông Nguyễn Đình Hiền quán phở Hiền Giai và ông Trần Danh Định 

chủ Quán Xưa chịu trách nhiệm về thông dòng chảy trong ngày 03/1/2021 

không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của 02 quán và các hộ gia đình. Các hộ 

gia đình trên tuyến phối hợp trong việc tổ chức thực hiện trong ngày 03/1/2020. 

Đến nay các hộ đã nạo vét khơi thông dòng chảy đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Hộ gia đình Trần Thị Hồng Vinh có trách nhiệm nâng toàn bộ hệ thống 

thoát nước ra khỏi đáy mương đảm bảo tiêu thoát khi có mưa, ngập, hoặc thoát 

nước trong giờ cao điểm. Nếu hộ gia đình bà Trần Thị Hồng Vinh không khắc 

phục thì hộ gia đình tự chịu trách nhiệm không được khiếu kiện, khiếu nại. 

( Có biên bản làm việc ngày 04/01/2021 giữa UBND phường và hộ bà 

Trần Thị Hồng Vinh kèm theo) 

Trong thời gian tới UBND phường sẽ huy động nhân dân trên địa bàn 

phường tiếp tục khơi thông dòng chảy mương thoát nước thải trên địa bàn 

phường. Đề nghị UBND thành phố, Công ty cổ phần môi trường và công trình 

đô thị Hà Tĩnh hướng dẫn địa điểm tập kết xử lý nước thải và rác thải theo quy 

định. 



UBND phường Nguyễn Du báo cáo UBND thành phố đồng thời trả lời 

cho công dân Trần Thị Hồng Vinh được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, PCT UBND Phường; 

- Tổ QLTTĐT; 

- Lưu: VT, QLĐT. 
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