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V/v báo cáo đề xuất trả lời công dân 

trên hệ thống HueS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Huế, ngày  17  tháng 8 năm 2021 

 

 

  Kính gửi: 

    - Ủy ban nhân dân thành phố Huế; 

    - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố. 

 

Ngày 15/8/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố nhận được ý 

kiến phản ánh của công dân/ tổ chức trên hệ thống Dịch vụ đô thị thông minh 

tỉnh Thừa Thiên Huế (HueS) (mã số: 040821024) về tình trạng người dân vứt 

khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến cảnh 

quan đô thị, vệ sinh môi trường của Thành phố với nội dung phản ánh "Đề nghị 

thành phố Huế, các phường, xã in bảng ghi mức xử phạt đối với các hành vi 

vi phạm phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm công cộng nhằm tuyên 

truyền nâng ý thức của người dân"; về nội dung này, Phòng Văn hóa và Thông 

tin Thành phố kính báo cáo, đề xuất UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 thành phố Huế quan tâm chỉ đạo UBND các xã, phường và 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, phường tăng cường công tác 

tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về một số quy định xử phạt đối với hành 

vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức triển khai 

các hoạt động thông tin, cổ động trực quan, nhất là trên panô, áp phích, bảng 

điện tử và các hoạt động tuyên truyền lưu động. 

Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố kính báo cáo UBND Thành phố, 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Huế xem xét, chỉ đạo. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hệ thống HueS (để trả lời CDTC); 

- Lưu. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hồ Quang Thiện 
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