
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ LỘC 
 

Số: 2406 /UBND-ATGT 

V/v giải quyết phản ảnh từ Trung tâm Giám 

sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Lộc, ngày 03 tháng 6 năm 2020 

    

Kính gửi:  

- Công an huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- UBND xã Lộc Thủy. 

 

UBND huyện nhận được nội dung phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều 

hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến “Khu du lịch sinh 

thái Suối Tiên ở Phú Lộc đưa người vào bãi tắm bằng đò nhỏ không an toàn vì 

chở quá người quy định và không đủ áo phao cho khách. Mặc dù bán vé vào 

cổng, nhưng để khách chờ hơn cả tiếng đồng hồ dưới nắng vì Khu du lịch chỉ có 

một chiếc đò nhỏ hoạt động đưa đón khách. Buổi chiều có tăng cường thêm một 

cano nhỏ nhưng vẫn không đảm bảo cho khoảng gần 600 du khách trở về. Kính 

mong quý cấp thẩm quyền kiểm tra, chấn chỉnh để tránh xảy ra những hậu quả 

đáng tiếc.”, UBND huyện yêu cầu:  

1. UBND xã Lộc Thủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan khẩn trương tiến hành kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh nêu trên; báo 

cáo kết quả về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước 

ngày 08/6/2020. 

2. Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về 

an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực hồ Thủy Yên; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND huyện; 

- Đ/c Trần Văn Minh Quân - PCT. UBND huyện; 

- VP: LĐ&CV: TH, ATGT; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trong 
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