
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Số:           /UBND-KTHT 
Về việc trả lời phản ánh của 

công dân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Quảng, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: Bà Kim Anh Hoa 

Địa chỉ: Xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 

 

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng nhận được 

phản ánh của Công dân Kim Anh Hoa, địa chỉ: Xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng; 

email: hoakimanh@gmail.com; số điện thoại: 0917898297 trên hệ thống kết nối 

Cao Bằng. 

Tiêu đề phản ánh: Đèn cao áp 24/24.  

Nội dung phản ánh như sau (trích nguyên văn):“Thị trấn Xuân Hòa huyện 

Hà Quảng, đèn đường sáng cả ngày” 

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng chỉ 

đạo các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, xin được làm rõ một số nội dung phản 

ánh của Công dân như sau: 

Thực hiện Kế hoạch Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Quảng 

lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 13, 14 tháng 7 năm 2020 UBND huyện 

Hà Quảng có kế hoạch khảo sát, sửa chữa và thay thế một số bóng đèn cao áp 

hiện nay bị cháy, hỏng trong khu vực thị trấn Xuân Hòa. Do vậy, các đơn vị 

liên quan tiến hành bật đèn để kiểm tra sửa chữa, thay thế bóng đèn cao áp (đây 

là lý do đèn cao áp sáng ban ngày). 

Trên đây là nội dung phúc đáp của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về 

phản ánh của công dân Kim Anh Hoa; địa chỉ: Xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hệ thống kết nội Cao Bằng; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Điện lực Hà Quảng; 

- UBND xã Lũng Nặm; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vương Văn Võ 
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