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GIẤY MỜI 
(Lần 2) 

UBND phường Gia Hội nhận được thông tin phản ánh từ Trung tâm Giám sát, 

điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung “Hiện tại ở kiệt 70 Mạc 

Đình Chi, tổ 10, phường Gia Hội, TP Huế có một hồ lớn bị ô nhiễm nặng, mùi hôi thối 

bốc lên nồng nặc như một ống cống siêu lớn. Tình trạng này gây mất vệ sinh và ảnh 

hưởng đến đời sống của mọi người xung quanh. Rất mong cơ quan chức năng cần có 

biện pháp xử lý vấn nạn ô nhiễm nước nơi đây”.UBND phường đã đi khảo sát thực tế, 

nhận thấy tảo nhiều, nước trong hồ tù đọng thấp hơn cống thoát nước và bốc mùi hôi 

thối ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con khu vực này. Tuy nhiên đây là xác định 

mang tính cảm quang. 

Để có sự phối hợp, khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm tại địa điểm trên của các 

cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan nhằm đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời, đáp 

ứng nguyện vọng chính đáng người dân. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA HỘI 
 

Kính mời:  

    - Đại diện Phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố; 

- Đại diện Phòng Quản lý đô thị thành phố; 

- Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế. 

 

Thời gian: vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 20 tháng 9 năm 2022 ( Chiều thứ Ba) 

Đến tại: UBND phường Gia Hội, thành phố Huế (138 Nguyễn Chí Thanh). 

Lý do: Để khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm tại địa điểm trên của các cơ quan, 

đơn vị chuyên môn và đưa ra các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm. 

UBND phường Gia Hội kính mong đại diện các cơ quan, đơn vị đi đúng thời gian 

và địa điểm trên để không ảnh hưởng đến công việc chung./.  

( Ghi chú: Ngày 15/9/2022 UBND phường có ban hành giấy mời lần 1 trên hệ 

thống phần mềm văn bản, tuy nhiên ngày 19/9/2022 có 1 số đơn vị không nhận được 

giấy mời nên UBND phường tiếp tục giấy mời lần 2 để giải quyết vấn đề trên).     
 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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