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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh 

 của trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

  

Thực hiện Công văn số 2167/UBND-MT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo phản ánh ô 

nhiễm môi trường tại xã Lộc Trì theo phản ánh của Trung tâm Giám sát điều 

hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Ngày 20/5/2020, Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì đã thành lập đoàn tiến hành 

kiểm tra thực tế và mời hộ ông Ngô Vũ Bảo Nhân cùng các bên liên quan họp để 

xử lý theo nội dung đã phản ánh. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các 

thành viên dự họp, Ủy ban nhân dân xã kết luận và các hộ đã thống nhất cam kết 

thực hiện theo kết luận của Ủy ban nhân dân xã như sau: 

- Yêu cầu hộ ông Ngô Vũ Bảo Nhân và ông Nguyễn Văn Thương chấm 

dứt việc rửa xe ô tô tại vị trí chân cầu vượt, thôn Trung Phước Tượng, xã Lộc 

Trì; vì đây là điểm cấm dừng, đỗ các loại xe ô tô, gây lấn chiếm lòng, lề đường, 

xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. 

- Thống nhất theo ý kiến của ông Võ Đức Xuân (là người cho thuê đất), 

yêu cầu các hộ thực hiện đúng theo mục đích thuê đất trước đây là để mở quán 

sửa xe máy và quán nước giải khát. 

- Ban công an xã thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện các hộ không chấp 

hành theo kết luận của Ủy ban nhân dân xã tại buổi họp thì thực hiện xử phạt 

nghiêm theo quy định của pháp luật. 

(Gửi kèm theo biên bản họp, các hình ảnh liên quan). 

Ủy ban nhân xã Lộc Trì kính báo cáo Ủy ban nhân dân huyện./. 
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