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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thị trấn Phú Lộc,  ngày 17  tháng 11 năm 2020 

BÁO CÁO 

Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành  

đô thị thông minh tỉnh thừa Thiên Huế  

 

Thực hiện Công văn số 5018/UBND - VX ngày 12/11/2020 của UBND 

huyện Phú Lộc về nội dung phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị 

thông minh tỉnh: “về việc kiểm tra, xử lý và báo cáo liên quan đến việc phản ánh 

nhà ông Lợi, trú tại số 60 Nguyễn Cảnh Chân, TDP1, thị trấn Phú Lộc, huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên tổ chức ăn nhậu, hát karaoke tại 

nhà, thường hát vào lúc chiều tối người dân đi làm về nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến 

cuộc sống của những người xung quanh”.  

Sáng ngày 13/11/2020  UBND thị trấn Phú Lộc đã mời ông Nguyễn Đức 

Lợi, sinh ngày 14/9/1982, số CMND: 191581653, cấp ngày 08/02/2012, tại CA 

tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP1, thị trấn Phú Lộc, 

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, qua buổi làm việc ông Nguyễn Đức Lợi 

trình bày như sau: vào ngày 07/11/2020 có tổ chức sinh nhật cho con của ông tổ 

chức từ 13h đến 20h00. Vào tối ngày 10/11/2020 gia đình ông không tổ chức hát 

karaoke mà nhà hàng xóm bên cạnh nhà ông. Qua trình bày ông có nêu ý kiến do 

tính chất công việc nên ông rất bận không có nhiều thời gian để tổ chức ăn nhậu 

và hát karaoke thường xuyên. (có biên bản làm việc). 

Qua buổi làm việc ông Nguyễn Đức Lợi cũng đã cam kết sau này không 

hát quá thời gian quy định và không làm ảnh hưởng đến các hộ gia đình xung 

quanh.  

Vậy, UBND thị trấn Phú Lộc báo cáo UBND huyện Phú Lộc được biết. 

 Xin trân trọng kính báo cáo! 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện Phú Lộc; 

- Lưu VT. 
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