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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết nội dung phản ánh tại đô thị thông minh 

 

Thực hiện nội dung phản ánh tại đô thị thông minh: Nội dung: Tại TDP Loan 

Lý, TT Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, đoạn giao nhau của đường Nguyễn Chi và 

Nguyễn Hữu, có nạn khai thác trái phép cát, san lấp một cách công khai gây nguy 

cơ xảy ra xói lở đường và hình thành hồ nước sâu vào mùa mưa lũ, có thể gây 

nguy hiểm cho con người cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Kính đề nghị cơ quan chức 

năng vào cuộc xử lí và có chế tài thật nặng nếu còn tái phạm, hình ảnh quay vào 

ngày 24/8/2022. Kính mong cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Xin cảm ơn". Hạn 

giải quyết trước ngày 30/8/2022. 

Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô đã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra và tuần 

tra tại khu vực này xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép. Bên cạnh đó vào 

ngày 27 tháng 8 năm 2022 chỉ đạo múc vỏ hàu ở đường Nguyễn Chi đỗ vào khu 

đất nói trên và cho xe múc một đường hố sâu để ngăn chặn tình trạng khai thác cát 

trái phép (có hình ảnh kèm theo). Đến nay tình trạng thác cát trái phép đã được 

ngăn chặn. Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân thị trấn tiếp tục chỉ đạo các lực 

lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Lăng Cô tổ chức tuần tra xử lý các trường 

khai thác trái phép. 

Trên đây là báo cáo của UBND thị trấn kính gửi UBND huyện và Trung tâm 

Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Phú Lộc; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND thị trấn (để b/c); 

- Chủ tịch UBND thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Huy 

 



 



 


		2022-08-31T16:35:14+0700




