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

Bắc An, ngày        tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc dự án WB8 và xã Bắc An kết hợp làm đường bê tông

Kính gửi: - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 
Được sự quan tâm của Nhà nước, địa phương được đầu tư nâng cấp sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) trong đó có hồ Chín Thượng xã Bắc An, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

Dự án cải tạo nâng cấp hồ Chín Thượng theo dự án WB8 được nâng cấp 
đoạn đường bảo dưỡng dự án bằng bê tông: rộng 3,5m; dài 400m (từ chân đập ra 
đến cổng nhà bà Tươi thôn Chín Thượng). Tuyến đường này trước khi dự án 
WB8 thi công xã đã giải phóng mặt bằng để làm đường rộng 5,5m. Để thực hiện 
hoàn thành tiêu chí giao thông về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Vậy Uỷ ban nhân dân xã Bắc An kính trình Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh Hải Dương xem xét, cho phép dự án WB8 kết hợp với xã Bắc An đổ 
đường bê tông rộng 5,5m (chiều rộng mặt đường dự án WB8 là 3,5m, địa 
phương là 2m)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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