Chiu 10-6, S Xây dng cho bit ã tin hành kim tra thc t tình hình ngp úng cc b tuyn ng Lê ình Thám
(qun Hi Châu) khi xy ra ma ln trong nhng ngày qua, nh hng n sinh hot ca ngi dân, t ó ánh giá
nguyên nhân s b là thi công hng mc hm chui thuc công trình nút giao thông phía tây cu Trn Th Lý
nh hng n tuyn cng Mê Linh.
Nhm bo m thoát nc ti khu vc, S Xây dng ã có vn bn ngh Ban Qun lý d án u t xây dng công trình
giao thông à Nng (n v c giao làm ch u t công trình) phi hp vi n v t vn thit k, nhà thu xây dng rà soát
h s thit k, tình hình thi công thc t ti công trình và khn trng trin khai bin pháp x lý thoát nc tm thi ti
khu vc thi công hng mc hm chui, bo m không xy ra ngp úng ti khu vc.
S Xây dng cng yêu cu Công ty Thoát nc và x lý nc thi à Nng phi hp UBND qun Hi Châu rà soát h
thng thoát nc ti khu vc, phi hp thc hin và kim tra vic thc hin x lý thoát nc ca Ban Qun lý d án u t xây
dng công trình giao thông à Nng ch ng x lý nhng phát sinh ti hin trng, kp thi báo cáo S Xây dng x
lý nhng vn vt quá thm quyn.
Theo baodanang.vn
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