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V/v trả lời phản ánh của công dân   

trên phần mềm Huế-S. 

 Thừa Thiên Huế, ngày  10  tháng 3 năm 2023 

Kính gửi: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh. 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý) nhận 

được phản ánh của công dân trên phần mềm Huế-S ngày 06/3/2023 về nội dung:  

Rác thải bao bì nguyên vật liệu phế phẩm đổ bừa bãi ra môi trường gây ô nhiễm 

trước mặt Công ty Scavi Phong Điền. Địa chỉ: Đường tỉnh 9, thị trấn Phong 

Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Sau khi tiếp nhận phản ánh của công dân, sáng ngày 08/3/2023 Ban Quản 

lý đã phối hợp với UBND thị trấn Phong Điền, Công ty Scavi Huế, Công ty Cổ 

Phần xây lắp và thương mại An Bảo (là nhà thầu đang thi công hạng mục Nhà 

điều hành của Công ty Scavi Huế) đến hiện trường kiểm tra, xử lý, cụ thể như 

sau: 

Trong quá trình thi công, Công ty Cổ Phần xây lắp và thương mại An Bảo 

(gọi tắt là nhà thầu) có tập kết tạm thời rác thải, phế liệu xây dựng trước khi vận 

chuyển đi xử lý, đúng như phản ánh của công dân trên Huế-S. Tại thời điểm 

kiểm tra, nhà thầu đã chủ động thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 

Về phần rác thải sinh hoạt: Sau buổi kiểm tra hiện trường ngày 08/3/2023, 

UBND thị trấn Phong Điền phối hợp cùng Công ty Scavi Huế và Công ty Cổ 

Phần xây lắp và thương mại An Bảo bố trí phương tiện, nhân lực để thu gom, 

vận chuyển, xử lý theo quy định và dự kiến hoàn thành trước ngày 08/3/2023 (có 

biên bản làm việc kèm theo). 

Đến nay, việc thu gom, vận chuyển rác thải, phế liệu xây dựng đến vị trí 

đổ thải; rác thải sinh hoạt đã được thu gom, vận chuyển đến vị trí tập kết đúng 

quy định (có ảnh chụp kèm theo). 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh cung cấp thông tin để Trung tâm 

Giám sát, điều hành đô thị thông minh có cơ sở trả lời cho công dân./. 
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