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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã Kỳ Bắc. 
  

Công trình Cống Ri Ri xã Kỳ Bắc thuộc dự án Khắc phục các công trình 

bị thiệt hại do bão, lũ năm 2017 trên địa bàn huyện Kỳ Anh được UBND tỉnh Hà 

Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 

17/4/2018 với mục tiêu chính là đảm bảo kết nối giao thông đi lại thuận lợi, an 

toàn, khắc phục tình trạng bị chia cắt trong mùa mưa bão; tích nước phục vụ sản 

xuất nông nghiệp; từng bước xây dựng hệ thống giao thông huyện đồng bộ theo 

quy hoạch; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh. 

Đây là công trình khắc phục hậu quả bão, lũ nên phương án giải phóng mặt bằng 

giao UBND xã Kỳ Bắc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Hiện nay, Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng đã tổ chức cắm mốc phạm vi thi công, chuẩn bị triển 

khai xây dựng công trình; 

Để đảm bảo xây dựng công trình đúng tiến độ, hoàn thành trước mùa mưa, 

lũ năm 2018, UBND huyện Kỳ Anh đề nghị UBND xã Kỳ Bắc tổ chức thông báo 

chủ trương đầu tư xây dựng công trình, tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận 

trong nhân dân; đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng phương án, thực hiện GPMB, 

hoàn thành trong tháng 7/2018. 

Nhận được Văn bản này, đề nghị UBND xã Kỳ Bắc tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định./. 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- Đoàn công tác theo QĐ 717 của BTV HU; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban QLDA; 

- Lưu VT./. 
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