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BÁO CÁO 

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

minh tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc 

      

UBND xã Lộc An nhận được phản ảnh từ Trung tâm giám sát điều hành 

đô thị thông minh tỉnh, nội dung: “Việc tuyên truyền bằng Pano áp phích luôn 

được xem là có hiệu quả sâu rộng và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, nếu làm 

không đúng hoặc thiếu sự chăm sóc chỉnh chu thì sẽ gây tác dụng ngược lại. 

Bảng tuyên truyền trước mặt UBND xã Lộc An huyện Phú Lộc hư hỏng đã lâu 

mà không thay thế, các lần làm sau chỉ mới gắn thêm cạnh nhau trong rất 

phản cảm. Điều này chứng tỏ sự thiếu chú tâm vào công tác tuyên truyền tại 

địa phương này”, UBND xã Lộc An trả lời kết quả giải quyết nội dung phản 

ảnh như sau: 

Trước hết, UBND xã Lộc An xin cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành, đầy 

trách nhiệm của công dân đối với tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, 

cổ động trực quan như đã nêu ở trên, UBND xã xin tiếp thu và đã tổ chức tháo 

dỡ đối với bảng tuyên truyền không còn sử dụng như nội dung đã phản ảnh, 

đồng thời tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống các Pano, áp phích tuyên truyền trên 

địa bàn xã để kịp thời có kế hoạch sửa chữa đảm bảo phát huy tối đã công năng, 

hiệu quả sự dụng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ 

động trực quan trên địa bàn xã. 

Trân trọng./. 
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