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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh 

 của trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

 Thực hiện Công văn số 2269/UBND-GT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc giải quyết phản ánh từ trung tâm giám 

sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung “Hiện tại trên 

địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc có kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái Thác 

Nhị Hồ, 2 hồ nước tại vị trí nói trên sâu hơn 2 m, nhưng các cơ sở kinh doanh 

buôn bán không có áo phao cho trẻ em và người lớn không biết bơi, chỉ cho thuê 

áo phao”.  

Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì xin trả lời nội dung phản ánh như sau: 

Đối với Hợp tác xã Du lịch Nhị Hồ kể từ khi hoạt động trở lại, Ủy ban 

nhân dân xã đã có nhiều buổi làm việc, kiểm tra tình hình kinh doanh của các hộ 

trong khu du lịch nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đồng thời đảm bảo theo 

quy định của Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 về việc ban hành Quy 

chế quản lý bãi tắm biển, sông hồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Ủy ban nhân dân xã đã hướng dẫn Hợp tác xã ban hành quy chế hoạt 

động; Theo quy chế hoạt động của Hợp tác xã du lịch Nhị Hồ có quy định việc 

cho thuê áo phao để có kinh phí chi cho công tác bảo vệ, cứu hộ và các mục đích 

khác của Hợp tác xã. Đối với các hồ ở trên, dưới khu du lịch đều có phao cứu 

sinh. Riêng hồ dưới, vị trí nước sâu từ 0,5 – 1m phù hợp cho trẻ em và các du 

khách trong khi tắm suối. Vào các ngày thứ 7, chủ nhật do lượng khách đông 

nên Hợp tác xã Du lịch Nhị Hồ thống nhất cho thuê áo phao để đảm bảo an toàn 

cho khách và đảm bảo mỹ quan cho điểm du lịch. 

Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì kính báo cáo Ủy ban nhân dân huyện./. 

 Nơi nhận: 
-UBND huyện Phú Lộc; 

-Lưu:VT. 
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