UBND HUYỆN PHÚ LỘC
ĐỘI QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Lộc, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Số: 230/BC-QLĐT

BÁO CÁO
Về việc giải quyết phản ánh từ
Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh
Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 5008/UBNDĐTTM ngày 10/11/2021 về việc trả lời phản ánh kiến nghị từ Trung tâm Giám
sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh về hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường
thôn Hoà Mậu và đoạn đường tại thị trấn Phú Lộc với các nội dung phản ánh:
Nội dung 1: “Hiện nay hệ thống đèn chiếu sáng ở tuyến đường vào thôn
Hòa Mậu (Đường đi vào thác Nhị Hồ), xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa
Thiên Huế hầu hết đã bị hư hỏng chỉ còn được khoảng 1 đến 2 bóng là còn
sáng. Kính gửi cơ quan chức năng kiểm tra, sửa chữa. Xin cám ơn”;
Nội dung 2: “Điện đường tại thị trấn phú lộc, huyện phú lộc hơn hai tuần
nay không sáng, gây khó khăn cho việc lưu thông. Kính đề nghị cơ quan chức
năng kiểm tra, xử lý. Vị trí từ huyện ủy huyện Phú Lộc đến chân đèo Mũi Né”.
Đội Quản lý đô thị xin báo cáo như sau: Đội Quản lý đô thị đã thống kê hư
hỏng đối với toàn bộ các tuyến chiếu sáng công cộng được giao quản lý. Hiện
nay, Đội đang tiến hành lập dự toán, xây dựng phương án và kế hoạch sửa chữa
báo cáo UBND huyện. Do đó, đối với sự cố hư hỏng tại 02 phản ánh nêu trên, sau
khi phương án và kế hoạch sửa chữa được UBND huyện xét duyệt, Đội Quản lý
đô thị sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng kính báo cáo!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐỘI TRƯỞNG

Nguyễn Hinh

(Hình ảnh kèm theo Báo cáo số 221/BC-QLĐT ngày 05/11/2021 của Đội Quản lý đô thị)

Hình ảnh: Tuyến điện chiếu sáng công cộng đường La Sơn sau khi hoàn
thành khắc phục sự cố hư hỏng

