
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   435 /SKH-VP  Quảng Trị,  ngày 10  tháng 3 năm 2022 

V/v Hệ thống điện chiếu sáng 

đường Thuận Châu, thành phố 

Đông Hà thuộc dự án Phát triển 

các đô thị dọc hành lang tiểu vùng 

sông MêKông 

 

 
Kính gửi: Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đông Hà 

 
  

Ngày 16/02/2022, tại cổng Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đông 

Hà công dân có ý kiến phản ánh về việc bật hệ thống đèn chiếu sáng của tuyến 

đường Thuận Châu, thành phố Đông Hà. Sau khi tiếp nhận thông tin Sở Kế hoạch 

và Đầu tư xin có ý kiến như sau: 

Hệ thống điện chiếu sáng đường Thuận Châu, thành phố Đông Hà được thực 

hiện đầu tư bổ sung từ nguồn vốn của Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang 

tiểu vùng sông MêKông, đã được thi công hoàn thành. 

Để thực hiện bàn giao các vị trí chiếu sáng đã được thi công hoàn thành; 

ngày 02/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 75/BC-SKH-KTN về 

việc báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình gửi Sở Xây dựng để tiến 

hành kiểm tra theo quy định. Sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo kết quả 

kiểm tra việc hoàn thành thi công xây dựng công trình nêu trên, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ tiến hành bàn giao hệ thống điện chiếu sáng đường Thuận Châu cho 

UBND thành phố Đông Hà thực hiện quản lý và vận hành chiếu sáng. 

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin cung cấp thông tin về việc chiếu sáng 

tuyến đường Thuận Châu để Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đông 

Hà trả lời cho người dân được biết ./. 

 

Nơi nhận:                           
- Như trên; 

- Ban QLDA GMS;     
- Lưu: VT, VP. 

---                

   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trương Chí Trung 
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