ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Số: 1720 /UBND-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Cao Bằng, ngày 26 tháng 7 năm 2022

V/v phúc đáp đơn xin đào
đường để lắp đặt đường nước sinh
hoạt của bà Lê Thị Thu Hằng

Kính gửi: Bà Lê Thị Thu Hằng.
Địa chỉ: Tổ dân phố 04, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng.
(SĐT: 0915922486).
Ngày 15 tháng 7 năm 2022 UBND thành phố Cao Bằng nhận được Đơn
xin đào đường để lắp đặt hệ thống ống nước của bà Lê Thị Thu Hằng; Địa chỉ:
Tổ dân phố 04, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng. Sau khi xem xét nội
dung Công văn và kiểm tra thực địa, UBND thành phố Cao Bằng có ý kiến
như sau:
1. Cho phép bà Lê Thị Thu Hằng cắt đường xóm 4B2 (nay là tổ dân phố
04) để lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt theo nội dung Biên bản kiểm tra
thực địa ngày 22 tháng 7 năm 2022 của phòng Quản lý đô thị thành phố Cao
Bằng.
2. Trách nhiệm của bà Lê Thị Thu Hằng
- Nộp số tiền đặt cọc 5.000.000vnđ (Năm triệu đồng chẵn) cho phòng Quản
lý đô thị Thành phố trước khi triển khai thi công.
- Thông báo ngày tháng khởi công cho phòng Quản lý đô thị Thành phố
trước khi thi công công trình.
- Trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng
kỹ thuật, công trình lân cận ... Phải có biện pháp che chắn và đặt biển báo hiệu.
Khi thi công không được phép rơi vãi các loại vật liệu cát, gạch, đá và các loại
vật liệu khác trên lòng đường, vỉa hè nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương
tiện qua lại, thông suốt. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực thi công và
mỹ quan đô thị.
- Nếu làm hư hỏng đường giao thông và các công trình lân cận, yêu cầu
bà chủ động khắc phục các hư hỏng trong thời gian 05 ngày kể từ khi kết thúc
công việc. Trường hợp bà không tự khắc phục, UBND thành phố sẽ sử dụng số
tiền đặt cọc nêu trên để thực hiện.

- Sau khi thi công xong, bà có trách nhiệm thông báo cho Phòng Quản lý
đô thị Thành phố đến kiểm tra, nghiệm thu. Nếu đạt yêu cầu thì sẽ hoàn trả lại
số tiền đặt cọc trên cho bà, nếu không đạt yêu cầu thì UBND thành phố sẽ chỉ
đạo phòng chuyên môn thuê đơn vị thi công để hoàn trả lại mặt bằng như
nguyên trạng, mọi kinh phí cho việc khắc phục cũng như chi phí khác liên quan
do bà hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả.
- Văn bản này có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày ký. Quá thời hạn này
mà bà chưa thực hiện thì Công văn này không còn giá trị.
3. Giao phòng Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự đô thị Thành phố, UBND
phường Hòa Chung giám sát việc thi công của bà Lê Thị Thu Hằng.
UBND Thành phố yêu cầu phòng Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự đô thị
Thành phố, UBND phường Hòa Chung và bà Lê Thị Thu Hằng phối hợp thực
hiện tốt các nội dung tại văn bản này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND TP (đ/c Châu);
- Văn phòng HĐND&UBND Thành phố;
- Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố;
- UBND phường Hòa Chung;
- Lưu: VT, QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Châu

