
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
 

Số: 2193/UBND-KTHT 
V/v đầu tư sửa chữa Tỉnh lộ 553 đoạn 

qua xã Lộc Yên 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hương Khê, ngày 17  tháng 9  năm 2020 

             
                         Kính gửi:  

                                        - Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh; 

                                        - Công ty Cổ phần QLSC&XDCTGT Hà Tĩnh. 

  

 Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở giao thông Vận tải thời gian qua 

Tỉnh lộ 553 đoạn qua địa bàn huyện Hương Khê đã được đầu tư sữa chữa, nâng 

cấp nhiều hạng mục công trình trên tuyến góp phần giảm ùn tắc, đảm bảo an 

toàn giao thông và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hương Khê. Tuy 

vậy, trên tuyến đường Tỉnh lộ còn đoạn tuyến từ Km31+00-Km36+00 đang là 

mặt đường đất, hàng năm do chịu ảnh hưởng của lũ lụt nên mặt đường đã hư 

hỏng xuống cấp nghiêm trọng, một số đoạn bị xói lở tạo thành nhiều ổ gà lớn, 

rất khó khăn cho việc đi lại và không đảm bảo an toàn giao thông, nhất là vào 

mùa mưa lũ. 

Năm 2020 xã Lộc Yên đã đăng ký về đích xã Nông thôn mới, để giúp xã đạt 

được mục tiêu đề ra, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, trong lúc Dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh lộ 553 đoạn qua xã Lộc Yên chưa thể triển khai thi công. 

UBND huyện Hương Khê kính đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần 

QLSC&XDCTGT Hà Tĩnh quan tâm, sữa chữa, khắc phục tạm thời mặt đường 

tỉnh lộ 553 đoạn qua xã Lộc Yên. 

Kính đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần QLSC&XDCTGT 

Hà Tĩnh quan tâm, giúp đỡ./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên;  

- Thường trực Huyện ủy;    

- Thường trực HĐND huyện;                                                                          

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- UBND xã Lộc Yên; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
                            

Nguyễn Duy Đức 
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