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Số:        /UBND-TH Hải Lăng, ngày       tháng 5 năm 2022 
 

V/v giải quyết phản ánh  
của công dân liên quan  
đèn tín hiệu giao thông 

 

 
  

   Kính gửi: UBND xã Hải Sơn. 
 

Ngày 04/5/2022, công dân (ghi tên Nguyễn Đăng Rốt, số điện thoại 

0367469417) phản ánh tại Cổng thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Trị về 
nội dung “Kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại cách thức hoạt động của cụm 

đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Quốc 1ộ 1A - TL8 (xã Hải Sơn) kể từ khi được 
lắp đặt và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2019 cụm đèn tín hiệu giao thông tại giao 

lộ chưa một lần hoạt động 100%, chỉ có hai điểm tại cổng làng và đường xuống 
chân cầu Mỹ Chánh là hoạt động còn các cụm đèn tín hiệu giao thông còn lại chỉ 

hoạt động chớp vàng, nhưng trong lần cập nhật mới nhất chỉ có 3 trụ đèn tín hiệu 
giao thông trong trạng thái hoạt động, còn các trụ đèn tín hiệu giao thông còn lại 

ngưng hoạt động, mong cơ quan chức năng cho xử lý bật cập tại giao lộ” (có ảnh 
kèm theo), sau khi xem xét, UBND huyện có ý kiến như sau: 

Giao UBND xã Hải Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm 

tra, rà soát để giải quyết theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả về UBND huyện 
trước ngày 18/5/2022 để trả lời cho công dân được biết. 

Đề nghị UBND xã Hải Sơn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng KT&HT, Công an huyện; 
- CVP, PVP, CV; 
- Lưu: VT. 
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