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BÁO CÁO 

Thực hiện ý kiến phản ánh của người dân tại đô thị thông minh 

 

 Qua hệ thống đô thị thông minh phản ánh Hội đua ghe trên sông Nong 

được tổ chức ngày 01/02/2020 (08/01/ Canh Tý) diễn ra từ thượng lưu cầu 

đường sắt qua hạ lưu cầu đường bộ, không ít người tập trung trên các cầu để 

xem, mặc dù có lực lượng chức năng giám sát. 

 Về vấn đề này, UBND xã Lộc Bổn xin báo cáo như sau: 

 Vào ngày 01/02/2020 (08/01/ Canh Tý), Làng An Nông, xã Lộc Bổn có tổ 

chức đua ghe trải mật để chào mừng Khánh thành Miếu Ngài Khai Canh làng 

An Nông. 

 Địa phương đã có Tờ trình và đã được Công an huyện, Công ty Đường 

đường sắt Bình Trị Thiên, Đội Quản lý đường sắt số 5, Cung Đường Nong hỗ 

trợ lực lượng bảo vệ trên cầu Nong và cầu đường sắt. 

 Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân cần điều chỉnh lộ trình cuộc đua để 

đảm bảo an toàn giao thông trên cả hai tuyến đường sắt và đường QL 1A. 

UBND xã xin tiếp thu và sẽ nghiên cứu tổ chức phù hợp, đảm bảo an toàn giao 

thông trong thời gian tới. 

 Trên đây là báo cáo thực hiện ý kiến phản ánh của người dân tại đô thị 

thông minh./ 
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