
  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤ/N PHÚ LỘC 
 

Số: 328/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thị trấn Phú Lộc,  ngày  08  tháng 7   năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc giải quyết phản ảnh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh 

 

 Thực hiện Công văn số: 2893/UBND - GT ngày 03/7/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Phú Lộc về việc  kiểm tra, xử lý, báo cáo phản ánh rác thải sinh 

hoạt tại thị trấn Phú Lộc trong đó có nội dung “ Phía sau trường TRUNG HỌC 

CƠ SỞ THỊ TRẤN PHÚ LỘC sát cạnh chùa Cảnh Phước, tổ dân phố 6, thị trấn 

Phú Lộc, có một con mương thải rất nhiều nước có mùi rất thối. Kính mong cơ 

quan chức năng có phương án xử lý sớm để khỏi ảnh hưởng đến học sinh”. 

 Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc kiểm tra báo cáo như sau: 

 Qua kiểm tra hiện trường con mương thoát nước theo nội dung phản ánh 

của Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh, con mương này Ủy 

ban nhân dân thị trấn đã xây dựng rất lâu nhằm mục đích chống ngập úng cho 

thượng lưu của con mương. Tuy nhiên, hiện nay con mương có nhiều chổ xuống 

cấp, hư hỏng làm đất đá lấp nên nước ứng đọng nhiều chổ không thoát được; 

thời gian gần đây trời nắng nóng liên tục nên lượng nước trên con mương ứ 

đọng thành vũng và có mùi hôi thối. 

 Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân sẽ huy động các hộ dân sống lân cận 

tiến hành nạo vét con mương nêu trên để đảm bảo dòng chảy và vệ sinh môi 

trường của mương. 

 Vậy, Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc báo cáo cho Ủy ban nhân dân 

Huyện  được biết./. 

 Nơi nhận:  
- UBND huyện Phú Lộc; 

- Lưu: VT. 
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