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BÁO CÁO 

Về việc giải quyết thông tin 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 Thủy nhận được ý kiến phản ánh từ Trung tâm giám sát 

điều hành đô thị thông minh về việc bà Trần Thị Kim Anh xây dựng ki ốt trong 

khuôn viên chợ Nước Ngọt, xã Lộc Thủy.  

UBND xã Lộc Thủy báo cáo như sau: 

Sau khi nhận được phản ánh của người dân. UBND xã đã phối hợp với 

ban quản lý chợ Nước Ngọt kiểm tra tại thực địa theo nội dung phản ánh. Đồng 

thời ngày 19/5/2022 UBND xã đã có buổi làm việc với bà Trần Thị Kim Anh và 

ban quản lý chợ Nước Ngọt. 

Tại buổi làm việc, bà Kim Anh trình bày việc xây dựng ki ốt bán thuốc 

tây trong khuôn viên chợ Nước Ngọt có làm hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh 

và việc xây dựng ki ốt đã được sự đồng ý của ban quản lý chợ Nước Ngọt.(có 

hợp đồng kèm theo) 

Đối với hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh và xây dựng ki ốt, UBND xã 

sẽ làm việc với ban quản lý chợ Nước Ngọt đề nghị bổ sung các thủ tục theo 

đúng quy định của nhà nước. 

Trên đây là nội dung báo cáo về phản ánh của người dân trên hệ thống đô 

thị thông minh. Kính báo cáo UBND huyện được biết. 

Trân trọng kính báo cáo./.  

Nơi nhận:  

- Như trên;                                                                         

- Lưu: VP, ĐC. 
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Nguyễn Minh Thành 
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