Hình minh họa.

Tuy vy, các c quan chc nng không th có mt khp mi ni nhn din, tip nhn, x lý v vic theo
úng quy nh ca pháp lut. Thng thy, các thông tin nh trên s c ngi dân ti hin trng ng ti trên
các mng xã hi, trong ó ph bin nht là Facebook.
Nhng Facebook li là mt trang mng cng ng chung, do vy không tránh khi nhng hn ch nh
tin gi, trôi tin, tin cht lng thp khin thông tin nóng tip cn các c quan chc nng chm hn.
tnh Tha Thiên - Hu giúp ngi dân gi nhng vn cn phn ánh ã có hàng lot kênh thông tin
nh Cng thông tin tng tác (https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn); facebook, zalo, th in t,
tng ài… và c bit là ng dng min phí trên in thoi di ng Hue-S c Trung tâm Giám sát, iu
hành ô th thông minh tnh Tha Thiên - Hu trin khai t u tháng 6/2019.
Nhng phn ánh ca ngi dân v các lnh vc nh trt t xây dng, v sinh môi trng, h tng giao thông,
h tng ô th; các vn liên quan n an toàn, trt t xã hi và cht lng dch v du lch cng nh các
hành vi chm tr, gây phin hà; hoc thc hin không úng quy nh ca cán b, công chc trong gii
quyt th tc hành chính.. thông qua ng dng Hue-S s c chuyn n c quan chc nng nhanh nht.
n c, có hin tng chèo kéo khách, t bng ch dn ln chim ng i ca khu du lch Sui Voi c ngi dân
phn ánh ngày 18/7/2019, thông tin và hình nh ã ngay lp tc c chuyn ti ti Trung tâm, c
quan chc nng thuc huyn Phú Lc ã có th vào cuc, xác minh hin trng và x lý. Quá trình tip
nhn, x lý và kt qu u c ng ti công khai ngi dân có th giám sát quá trình n khi có kt qu cui
cùng.
Bên cnh gi phn ánh hin trng, ng dng Hue-S cng gi nhng cnh báo nhanh ca chính quyn ti
ngi dân, du khách; ng thi to nn tng mng li h tr ngi dùng gi các cnh báo n Trung tâm xác
minh, t ó có th cnh báo nhanh trên din rng, trên a bàn tnh Tha Thiên - Hu.
Qu thc ây là mt trong nhng n lc gn kt chính quyn và ngi dân cùng tng tác, cùng chung
tay xây dng tnh nhà tr thành ô th hin i, vn minh xanh - sch - p và áng sng. Vi nhng gì
mà Hu ã làm c, a phng này ã và ang to ra nim cm hng ln cho các a phng khác trên c nc
v ô th thông minh, chính quyn 4.0.
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