ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VỊ THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1326/UBND-XD

Vị Thanh, ngày 02 tháng 10 năm 2014

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phát quang, cải tạo cảnh
quan môi trường khu vực nút
giao Tân Tiến thuộc đường nối
Vị Thanh - Cần Thơ

Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang;
- Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng công trình giao thông.

Nút giao Tân Tiến, thuộc công trình: Đường nối Vị Thanh - Cần Thơ
đoạn đi qua địa bàn thành phố Vị Thanh, hiện tại không đảm bảo mỹ quan do cỏ
dại mọc um tùm, che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến phương tiện giao thông qua
lại và không đảm bảo vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến tiêu chí số 17 (môi
trường) của xã nông thôn mới.
Nhằm giữ vững, nâng chất và tái công nhận tiêu chí 17 (môi trường) về
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Tiến trong thời gian tới, cũng như
chuẩn bị tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang kiểm tra, công nhận
lại tiêu chí 17 (môi trường). Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh đề nghị Sở
Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các đơn vị có liên quan phát quang,
cải tạo cảnh quan môi trường khu vực nút giao Tân Tiến, thuộc công trình:
Đường nối Vị Thanh - Cần Thơ đoạn đi qua địa bàn thành phố Vị Thanh.
Đây là nhu cầu bức xúc, đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang
quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm triển k-hai thực hiện, để giúp địa
phương hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND xã Tân Tiến;
- Lưu: VT, TNMT.
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