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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 84/BC-UBND Lộc Vĩnh, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Kết quả trả lời phản ánh từ trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh  

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

 

                        Kính gửi:  

 - UBND huyện Phú Lộc; 

 - Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 4312/UBND-NN ngày 05 tháng 10 năm 2021 của UBND 

huyện Phú Lộc về việc trả lời phản ánh kiến nghị từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô 

thị thông minh tỉnh “Sông Bù Lu, thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc hiện 

đang trong tình trạng sập lún, mất phần đê nhưng 2 năm nay chưa có ai vào cuộc. Hiện 

tại phía mặt đường vào thôn Cảnh Dương đang có nguy cơ bị xói đất ảnh hưởng đến 

cuộc sống của bà con bên đường nhất vào mùa mưa bão. 

UBND xã Lộc Vĩnh báo cáo như sau: 

Vào ngày 06 tháng 10 năm 2021 UBND xã Lộc Vĩnh cùng với đơn vị thi công 

Công ty Long Phụng đã tiến hành, kiểm tra xác minh theo nội dung đơn phản ánh của 

từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh.  

Tại vị trí phản ánh, UBND xã Lộc Vĩnh đã đề nghị đơn vị thi công sớm khắc 

phục, sửa chữa tại vị trí sập lún nêu trên như hiện trạng ban đầu. 

Bờ kè ven sông Bù Lu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa 

Thiên Huế làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Long Phụng.  

UBND xã Lộc Vĩnh kính báo cáo UBND huyện được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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