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BÁO CÁO 

Về việcgiải quyết tình trạng chăn nuôi gia súc gây ô nhiễm môi trường 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Huế. 

Thực hiện Công văn số 4512/UBND-NN ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Huế V/v giải quyết tình trạng chăn nuôi gia súc gây ô nhiễm 

môi trường. 

 UBND phường An Hòa đã trực tiếp làm việc với ông Hoàng Tân chủ nuôi nhốt 

bò tại khu đất C5.40 (người dân ghi nhầm là khu đất C5.17).  

 Tại buổi làm việc ông Hoàng Tân trình bày: từ khi lò mổ Hương Sơ đóng cửa, 

việc kinh doanh của Ông gặp nhiều khó khăn. 

 -  Ông thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước nhưng chưa được bố trí địa 

điểm nuôi nhốt tập trung.  

 - Ông tự nhận thức được việc tập kết nuôi nhốt bò tạm thời tại khu đất C5.40 

trước khi mang đi tiêu thụ ra thị trườnggây ô nhiễm môi trường là sai, mặc dù thời gian 

qua Ông  đã đi tìm thuê mua mặt bằng xa khu dân cư, thuận tiện cho công việc kinh 

doanh nhưng chưa tìm đượcmặt bằng phù hợp. Trước tiên Ông xin khắc phục tình 

trạng ô nhiễm bằng cách rải vôi khử khuẩn, thường xuyên dọn dẹpvệ sinh, bóc tách 

phần đất ô nhiễm và đề nghị UBND Thành phố quan tâm quy hoạch địa điểm nuôi 

nhốt gia súc tập trung nhằm tháo gỡ khó khăn cho các chủ kinh doanh gia súc. 

 UBND phường yêu cầu ông Hoàng Tân phải khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm 

môi trường  trong thời gian sớm nhất, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của 

nhân dân tại khu vực.Tiếp tục tìm mặt bằng khác di dời và nuôi nhốt gia súctheo đúng 

quy định của Nhà nước. 

 UBND phường kính đề nghị UBND Thành phố sớm có quy hoạch địa điểm 

nuôi nhốt gia súc tập trung nhằm tháo gỡ khó khăn cho các chủ kinh doanh. 

 UBND phường An Hòakính báo cáo./. 
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- Như trên; 
- Lưu: VP. 
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