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Kính gửi:  

                            - Phòng tài nguyên và môi trường thành phố Hà Tĩnh; 

                            - UBND thành phố Hà Tĩnh; 

                            - Ông Biện Thanh Sơn, TDP Hậu Thượng. 

  

Ngày 16/05/2022 UBND phường Thạch Quý nhận được công văn số 

1022/UBND-TNMT của UBND thành phố về việc giao xác minh, trả lời phản ánh 

của công dân qua đường dây nóng phản ánh về ô nhiễm môi trường của ông Biện 

Thanh Sơn (số điện thoại 0915407222) phản ánh có hộ đốt rác gần sân tập golf 

phường Thạch Quý làm ô nhiễm môi trường. Sau khi nhận được công văn của 

UBND thành phố. UBND phường Thạch Quý đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và 

làm việc với ông Biện Thanh Sơn thường trú tại TDP Hậu Thượng, phường Thạch 

Quý. 

UBND phường Thạch Quý báo cáo như sau: 

Qua làm việc với ông Biện Thanh Sơn phản ánh có công ty sơn Penmec 

trong khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Quý gần sân golf đốt rác thông qua ống khói 

của công ty khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Quý gây mùi hôi khó chịu. UBND 

phường đã kiểm tra thực tế hiện tại khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Quý hiện tại có 6 

công ty đang hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau, chỉ có 2 công ty sản xuất đốt 

lò bằng củi thông qua sử dụng ống khói là xý nghiệp Trường An và Lý Thanh Sắc. 

Qua kiểm tra các công ty đều đủ điều kiện pháp lý hoạt động còn việc ô nhiễm môi 

trường do khí thải của các nhà máy thì UBND phường không đủ thẩm quyền để kết 

luận, UBND phường đã nhiều lần phối hợp các cấp có thẩm quyền đã kiểm tra 

đánh giá hoạt động môi trường của các cơ sở sản xuất nhưng chưa có kết luận. 

Để có cơ sở trả lời phản ánh của người dân về việc ô nhiêm môi trường của 

các cơ sở sản xuất tại khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Quý UBND phường đề nghị 

UBND thành phố chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp phường Thạch Quý 

thường xuyên kiểm tra việc hoạt động của các doanh nghiệp trong khu tiểu thủ 

công nghiệp Bắc quý, tiến hành xử lý kiên quyết các doanh nghiệp vi phạm quy chế 

của khu tiểu thủ công nghiệp nhất là việc gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường. 
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Vậy UBND phường Thạch Quý xin báo cáo UBND thành phố và phòng Tài 

nguyên & môi trường được biết./. 
 

Nơi nhận:    

 - Như trên;                             

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường;                

- Lưu VP                                                           

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Điện Minh Tiến 
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