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

16 tháng 07 năm 2021
Bá Hiến, ngày ......

Kính gửi: - UBND huyện Bình Xuyên;
- Ban Tiếp công dân huyện Bình Xuyên.
Thực hiện công văn số 1962/UBND-BTCD ngày 13 tháng 07 năm 2021 của
UBND huyện Bình Xuyên về việc chuyển đơn nội dung phản ánh, kiến nghị của công
dân trên hệ thống tiếp nhận (Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc)".
Sau khi nhận được văn bản của UBND huyện Bình Xuyên. Vào hồi 14 giờ 45
phút ngày 14/07/2021 UBND TT Bá Hiến đã cử tổ công tác về tại thực địa đoạn đường
từ nhà ông Đặng Văn Quảng đến nhà ông Nguyễn Văn Thắng phối hợp với Tổ trưởng
tổ dân phố Đê Hến tiến hành kiểm tra, xác minh kết quả cụ thể như sau:
1. Tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đo được đoạn đường từ nhà ông Quảng đến
nhà ông Thắng có tổng chiều dài là 130m.
2. Đối với các hộ dân sinh sống 2 bên đường không có hộ gia đình nào xây dựng
công trình mới có dấu hiệu lấn ra đường. Toàn bộ các công trình như tường bao loan và
các công trình phụ trợ khác của các hộ gia đình giáp với đường đều đã xây dựng từ lâu.
3. Tại thời điểm kiểm tra Tổ công tác đã đo 03 điểm chiều rộng của đường, điểm
lớn nhất có chiều rộng là 4,7m, điểm trung bình có chiều rộng là 3,9m, điểm nhỏ nhất
có chiều rộng 3,3m.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và có quay phim, chụp ảnh lại toàn bộ
đoạn đường nêu trên.
4. Sau khi có kết quả kiểm tra tại thực địa tổ công tác đã về đối chiếu với bản đồ
299 lập năm 1986. Kết quả đo trên bản đồ 299 điểm lớn nhất có chiều rộng là 4,9m
điểm trung bình có chiều rộng là 2,8m, điểm nhỏ nhất có chiều rộng là 2,2m.
Do vậy ý kiến phản ánh của công dân TDP Đê Hến phản ánh nội dung Đoạn
đường từ nhà ông Đặng Văn Quảng đến nhà ông Nguyễn Văn Thắng trước đây rộng
4m nay các hộ gia đình sinh sống 2 bên đường lấn chiếm giờ chỉ còn rộng 2m là không
có căn cứ.

Vậy UBND TT Bá Hiến báo cáo UBND huyện Bình Xuyên được biết để chỉ đạo,
báo cáo cấp có thẩm quyền và trả lời phản ánh của công dân./.
Nơi nhận:
- Như Kg.
- Lưu VT, ĐC.
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