
UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       XÃ HẢI BA                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VH                           Hải Ba, ngày      tháng     năm 2022   
 V/v trả lời kiến nghị công dân               
phản ánh trên Cổng thông tin phản  

ánh hiện trường Quảng Trị (IOC) 

 

                 Kính gửi: UBND huyện Hải Lăng 

       

Ngày 27 tháng 6 năm 2022 UBND xã Hải Ba nhận được Công văn của 

UBND huyện Hải Lăng về việc xử lý kiến nghị của công dân phản ánh trên Cổng 

thông tin phản ánh hiện trường Quảng Trị (IOC). 

UBND xã Hải Ba xin trả lời kiến nghị của công dân sau: 

1. Hệ thống truyền thanh không dây của xã Hải Ba được đầu tư lắp đặt từ 

cuối năm 2019. Đến nay đã xuống cấp, thường xuyên bị mất sóng, cháy màng loa 

và một số bộ phận tại máy phát. 

 Ngày 28/6/2022 UBND xã Hải Ba đã thành lập tổ kiểm tra, khảo sát toàn bộ 

hệ thống truyền thanh không dây của xã. Qua kiểm tra kỹ thuật có một số cụm loa 

do ảnh hưởng thời tiết nên cháy màng loa, 1 số cụm thu hay bị mất sóng.  

2. Ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2022 UBND xã đã khắc phục sửa chữa lại 

toàn bộ hệ thống truyền không dây của xã, hiện đã tiếp âm và thu, phát tốt.  

3. Do địa bàn dân cư xã Hải Ba bố trí không đồng đều nên việc phát thanh 

phủ sóng toàn xã còn gặp khó khăn. UBND xã kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí 

để nâng cấp và lắp đặt thêm các cụm loa ở xa trung tâm, không nghe rỏ các bản tin 

của đài truyền thanh xã.  

 Trên đây là trả lời của UBND xã về việc xử lý kiến nghị của công dân phản 

ánh trên Cổng thông tin phản ánh hiện trường Quảng Trị (IOC)./. 

           

Nơi nhận:         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND huyện b/c;       KT. CHỦ TỊCH 

- Ông Nguyễn Phúc Hưởng (đ/biết);                                   PHÓ CHỦ TỊCH  
- Lưu: VT. 

       

 

                                                                                           

                                                                                            

                                                                              Võ Viết Đính 
 


		2022-07-01T10:12:14+0700


		2022-07-01T10:15:51+0700


		2022-07-01T10:15:51+0700


		2022-07-01T10:15:51+0700


		2022-07-01T10:15:51+0700




