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BÁO CÁO 

Về việc kiểm tra, xử lý phản ánh ô nhiễm môi trường  

tại thôn Bắc Thượng, xã Lộc An, huyện Phú Lộc 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 662/UBND-MT ngày 19/02/2021 về việc 

kiểm tra, xử lý, báo cáo phản ánh ô nhiễm môi trường tại thôn Bắc Thượng, xã Lộc 

An. Liên quan đến nội dung: “Kính gửi cơ quan chức năng: Chúng tôi xin phản 

ánh nội dung sau: bà Trần thị Giáo ở thôn Bắc Thượng, xã Lộc An huyện Phú Lộc 

nuôi heo xả thải ra môi trường làm ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp và 

mùi hôi ảnh hưởng môi trường của các hộ dân xung quanh. Chúng tôi đã phản ánh 

nhiều lần nhưng vẫn vi phạm không khắc phục. Đề nghị cơ quan chức năng chỉ 

đạo xử lý dứt điểm tránh trường hợp giải quyết trả lời cho có. Xin chân thành cảm 

ơn”, UBND xã Lộc An báo cáo như sau:  

Ngày 05/02/2021, UBND xã Lộc An đã tiến hành mời các hộ dân tại thôn 

Bắc Thượng làm việc và xử lý hành vi xả chất thải sinh hoạt và chăn nuôi làm ô 

nhiễm môi trường xung quanh, trong đó có bà Trần Thị Giáo nhưng bà Giáo không 

tham dự làm việc. 

Sau khi nhận được phản ánh, UBND xã Lộc An tiến hành mời bà Trần Thị 

Giáo làm việc lần 2. Tại buổi làm việc ngày 23/02/2021, bà Trần Thị Giáo nhận 

thấy hành vi sai phạm và đã cam kết xử lý chất thải chăn nuôi đã thải ra môi trường 

xung quanh trước ngày 24/02/2021 và xây dựng hệ thống hầm chứa chất thải chăn 

nuôi gia súc để tránh tình trạng xả thải gia súc ra môi trường trước ngày 

06/3/2021. 

Trên đây là nội dung báo cáo theo phản ánh của Đô thị thông minh tỉnh 

Thừa Thiên Huế của UBND xã Lộc An.  

Trân trọng kính báo cáo./.   
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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