
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN LĂNG CÔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 719/UBND-CV 

V/v xin gia hạn việc giải quyết 

phản ánh từ Trung tâm giám sát 

điều hành đô thị thông minh. 

Lăng Cô, ngày 17 tháng 11 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc. 
 

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, UBND thị trấn Lăng Cô nhận được Công văn 

số 5053/UBND-NC của UBND huyện Phú Lộc; Nội dung: “Giao trách nhiệm 

UBND thị trấn Lăng Cô chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý đô thị huyện, các cơ quan, 

đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh nêu 

trên của Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế; báo cáo 

kết quả về UBND huyện (kèm hình ảnh, biên bản làm việc) trước ngày 20/11/2020” 

Liên quan đến nội dung phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị 

thông minh, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô đã chỉ đạo Công an thị trấn, Địa 

chính xây dựng tiến hành kiểm tra, xử lý và báo cáo UBND huyện trước 

20/11/2020. Tuy nhiên, vừa qua trên địa bàn thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề của 

cơn bão số 13, địa phương đang tập trung vào các công việc khắc phục thiệt hại 

sau bão, một số công việc cần ưu tiên giải quyết để ổn định đời sống, sinh hoạt 

cho bà con, nhân dân. Vì vậy, UBND thị trấn kính đề nghị UBND huyện để được 

gia hạn thời gian giải quyết vấn đề trên đến ngày 10/12/2020. 

Trân trọng ! 

Nơi nhận:    

- Như kính gửi; 

- UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện; 

- Đội QLĐT huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn; 

- Chủ tịch và PCT UBND thị trấn; 

- Lưu: ĐC, VT, HSCV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

          Dương Đăng Trung 
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