
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRIỆU PHONG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-UBND Triệu Phong, ngày       tháng      năm 2021 
  

TỜ TRÌNH 

Về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa Công trình cấp nước sinh hoạt 

thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái 

 

Kính gửi: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. 

   

Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái, huyện Triệu 

Phong được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2009. Năm 2020 đã được 

Trung tâm Nước sạch và Về sinh Môi trường nông thôn tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh 

phí đầu tư duy tu, bảo dưỡng hệ thống trạm bơm, ống cấp nước, góp phần bảo 

đảm việc cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn thôn Nại Hiệp, xã 

Triệu Ái. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ cuối năm 2020, đã làm phần 

móng của đài nước bị xói mòn, dễ xảy ra sạt lở gây hư hỏng công trình và ảnh 

hưởng đến an toàn tính mạng của hộ gia đình sinh sống xung quanh công trình. 

Trong điều kiện ngân sách của huyện còn khó khăn, UBND huyện Triệu Phong 

kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để gia cố lại phần chân móng của 

đài nước. 

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn tỉnh quan tâm xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, PCTKT; 

- Phòng NN-PTNT; 

- Ban TCD; 

- UBND xã Triệu Ái;                                                            
- CPVP, CVNN, NC; 

- Lưu: VTUB.                                                                  

                                                        

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Quang Giải 
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