
  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤ/N PHÚ LỘC 

 

Số: 581 /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thị trấn Phú Lộc,  ngày 17 tháng 11 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

 

 Thực hiện nội dung công văn số: 49882/UBND – MT ngày 10/11/2020 

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

xưởng cưa tại thị trấn Phú Lộc. 

Theo phản của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh 

THừa Thiên Huế như sau: “Tại khu vực 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, 2 

năm nay có một xưởng cưa lớn Nguyễn Thiếu:  

- Xưởng cưa hoạt động cả ngày, kể cả giờ trưa, với công suất lớn, tiếng 

ồn đinh tai nhức óc, tiếng nhạc lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 

chúng tôi.  

- Khói bụi từ xe tải , mạt cưa, không được che chắn, gây ông nhiễm môi 

trường.  

 - Xe tải cở lớn, gỗ đỗ cả ra đường, lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an 

toàn giao thông và đã từng xảy ra tai nạn cho người đi đường. Thiết nghĩ đây là 

nơi đông dân cư, việc xưởng cưa hoạt động ở đây là không hợp lý. Kính mong 

cơ quan chức năng xử lý để đảm bảo sức khỏe cho người dân ở đây”. 

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

 Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc đã mời ông Nguyễn Thiếu để làm việc 

theo nội dung phản ánh nêu trên. Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc đã yêu cầu 

ông Nguyễn Thiếu trong quá trình hoạt động của xưởng cưa phải giảm thiểu 

tiếng ồn và hoạt động theo đúng giờ giấc; phải che chắn đảm bảo không để bụi ( 

mạc cưa) thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh; Thu 

dọn toàn bộ số gỗ để lấn chiếm lòng, lề đường Cổ Loa lấn chiếm đường Cổ Loa. 

 Qua buổi làm việc, ông Nguyễn Thiếu đã cam kết thực hiện theo đúng 

yêu cầu của Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc. Nếu không thực hiện sẽ bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. ( Có Biên bản và hình ảnh kèm theo) 

 Trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc tăng cường công 



  

 

 

tác kiểm tra đối với xưởng cưa của ông Nguyễn Thiếu nếu phát hiện vi phạm sẽ 

xử lý nghiêm theo quy định.  

 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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