UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐẠI NÀI

Số: 74 /UBND
Về việc trả lời đơn kiến nghị của
công dân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Nài, ngày 19 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Ông Thạch Trung Thông, TDP 3, phường Đại Nài, đại
diện người làm đơn;
UBND phường Đại Nài nhận được đơn kiến nghị của một số hộ dân tại tổ
dân phố 3 phường Đại Nài phản ánh việc sản xuất trong khu dân cư, gây ô nhiễm
vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ…, sau khi kiểm tra UBND phường
trả lời một số nội dung sau:
Ngày 29/7/2021, UBND phường Đại Nài đã kiểm tra thực tế và có buổi làm
việc với ông Nguyễn Phú Quốc, có địa chỉ thửa đất tại TDP 3, phường Đại Nài.
Tại buổi làm việc các thành phần tham gia đã kiểm tra và xác định việc phản ánh
của công dân là có: Mương phía sau đã đổ tấm đan, rác thải nhiều gây tắc dòng
chảy; Vệ sinh môi trường bẩn, đinh, sơn có bay sang hàng xóm, phương án phòng
cháy chữa cháy chưa đảm bảo,…;
Đoàn đã kiểm tra và giao cho ông Nguyễn Phú Quốc cung cấp các hồ sơ tài
liệu liên quan và khắc phục các vấn đề ảnh hưởng môi trường, phòng cháy chữa
cháy, đến nay qua kiểm tra cơ bản ông Quốc đã khắc phục các nội dung theo yêu
cầu của đoàn kiểm tra.
Đối với hộ ông Hà: Đây là hộ thuộc địa bàn xã Tân Lâm Hương quản lý, vì
vậy UBND xã Tân Lâm Hương chủ trì kiểm tra xử lý và giải quyết theo thẩm
quyền.
Vậy, UBND phường Đại Nài trả lời nội dung đơn kiến nghị của công dân
được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Công an phường;
- Tổ dân phố 3;
- Lưu: VP, ĐC-XD, TP.
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