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BÁO CÁO 

Theo nội dung phản ánh ở Đô thị thông minh 

 “về ô nhiễm môi trường tại xã Vinh Hiền” 

 

Ngày 06 tháng 12 năm 2021, UBND xã Vinh Hiền nhận được Công văn 

số 5494/UBND-ĐTTM của UBND huyện Phú Lộc về việc giải quết phản ánh từ 

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh. UBND xã xin báo cáo 

như sau:  

 Thực hiện chủ trương đóng tàu, công ty Khắc Hùng đã thuê đất Đồn biên 

phòng Vinh Hiền để dựng xưởng làm cơ sơ đóng tàu, sau đó Đồn biên phòng lấy 

đất lại xây dựng hàng rào; Công ty Khắc Hùng chuyển sang dưới chân cầu Tư 

Hiền để dựng liều trại cho nhân công ở để sữa chữa, đóng các chiếc tàu còn lại 

chưa hoàn thiện; UBND xã đã phối hợp với Công ty quản lý đường bộ 1 để lập 

biên bản về việc dựng liều trại trái phép; đồng thời báo cáo UBND huyện. Sau 

đó UBND xã cũng có phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện để làm việc với đơn vị Khắc Hùng, tại buổi làm việc đơn 

vị Khắc Hùng báo cáo do hiện tại còn 02 chiếc tàu đóng chưa hoàn thiện, do đó 

không thể hạ thủy được nên xin cam kết 03 tháng sau hoàn thiên sẽ trả lại mặt 

bằng như hiện trạng ban đầu. Qua kiểm tra tình hình thực tế tàu đã hạ thủy 

nhưng chưa hoàn thiện viêc trang trí; Tuy nhiên một số gỗ, dăm bào và liều trại 

chưa dọn dẹp xong.  

UBND xã xin tiếp thu sự phản ảnh đó, UBND xã đã yêu cầu đơn vị Khắc 

Hùng thu dọn, sắp xếp gỗ gọn gàng và thu gom dăm bào sạch sẽ tránh gây ô 

nhiễm môi trường./. 

 

Nơi nhận:       
- UBND huyện; 
- TV Đảng ủy; 
- TT HĐND xã;                                                        
- CT và PCT UBND xã;   
- Lưu: VT.                                                                                 
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