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/UBND-NNTN

V/v cơ sở sản xuất nhựa
tái chế gây ô nhiễm
môi trường tại xã Tịnh Phong,
huyện Sơn Tịnh

Kính gửi: UBND huyện Sơn Tịnh
Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh nhận được Đơn đề ngày 24/6/2019 của ông
Đỗ Tấn Hoành, thường trú tại Đội 5, thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh
Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phản ảnh cơ sở sản xuất
nhựa tái chế của ông Võ Đình Toàn tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh hoạt
động gây ô nhiễm môi trường (bản chụp kèm theo); tiếp theo Công văn số
2410/UBND-NNTN ngày 16/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh tập trung chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn của huyện khẩn trương nghiên cứu nội dung Đơn nêu trên của
công dân và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số
2556/STNMT-MT ngày 10/6/2019 (văn bản đã gửi đến UBND huyện Sơn
Tịnh), tập trung xử lý dứt điểm việc cơ sở sản xuất nhựa tái chế của ông Võ
Đình Toàn tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh hoạt động gây ô nhiễm môi
trường và phúc đáp cụ thể cho công dân; trường hợp cơ sở sản xuất nhựa chưa
lập đầy đủ thủ tục và đầu tư hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi
trường theo quy định thì đình chỉ hoạt động; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực
hiện trước ngày 10/8/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Chi cục Bảo vệ môi trường;
- UBND xã Tịnh Phong;
- Ông Đỗ Tấn Hoành (thay báo tin);
- VPUB: CVP, PCVP(NN), TCB, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh404).
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