
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /CV-UBND
V/v đề nghị thành phố đầu tư cải
tạo nạo vét lòng kênh thoát lũ và

gia cố hai bờ kênh vùng hạ lưu công 
trình thủy lợi hồ Nghè Nấm đến Quốc 

lộ 18 dẫn ra sông Đông Mai

Văn Đức, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:   -   UBND Thành phố Chí Linh
                   -   Phòng kinh tế thành phố Chí Linh

Trong những năm qua, tình trạng mưa lớn với lượng nước từ thượng nguồn 
xã Bắc An và một phần phía Bắc của phường Cộng Hòa, phường Hoàng Tân và 
bên kia quốc lộ 18 có phường Văn Đức tập chung vào hệ thống sông Đông Mai, đã 
gây ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người 
dân ba phường trên. Nguyên nhân gây ngập úng là do lòng kênh dẫn bị bồi lấp, thu 
hẹp do nhiều năm không được nạo vét, hai bên bờ bị lấn chiếm, không đảm bảo 
việc thoát lũ khi có mưa lớn xẩy ra.

Để đáp ứng yêu cầu phòng chống ngập úng trước mắt cũng như lâu dài cho 
vùng hạ lưu phục vụ sản xuất nông nghiệp và quá trình phát triển đô thị, các điểm 
dân cư mới liên quan đến hệ thống kênh dẫn nước ra hệ thống sông Đông mai.

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Chí 
Linh và các phòng ban của thành phố xem xét, có chủ trương đầu tư cải tạo, nẹo 
vét lòng kênh dẫn thoát lũ và gia cố, đắp lại hai bờ kênh vùng hạ lưu công trình 
thủy lợi hồ Nghè Nấm đến quốc lộ 18 chảy ra sông Đông Mai.

Vậy Ủy ban nhân dân phường kính mong sự quan tâm của Ủy ban nhân dân 
thành phố và các phòng ban xem xét, quyết định để dự án sớm được triển khai thực 
hiện trong năm 2022, góp phần tăng cường ổn định dân sinh, tạo điều kiện bền 
vững kinh tế xã hội của địa phương./.
Nơi nhận:
 - Như kính gửi;
 - Lưu VT.

CHỦ TỊCH

   Dương Văn Chiên
 




		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-04-28T15:00:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân phường Văn Đức<vanduc.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-04-28T15:03:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân phường Văn Đức<vanduc.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




