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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4671 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 8 năm 2019

V/v giải quyết đơn của công
dân yêu cầu xử lý cơ sở sản
xuất nhựa tái chế gây ô nhiễm
môi trường tại xã Tịnh Phong

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện Sơn Tịnh.
Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh nhận được Đơn đề nghị xử lý lần 3 ngày
08/8/2019 của ông Đỗ Tấn Hoành (thường trú tại Đội 5, thôn Phong Niên
Thượng, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) về việc cơ sở sản
xuất nhựa tái chế gây ô nhiễm môi trường (bản chụp đơn và bài báo kèm
theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Để giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh tình trạng kiến nghị nhiều lần của
công dân; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an
tỉnh và UBND huyện Sơn Tịnh kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất nhựa tái chế
của ông Võ Văn Toàn tại Đội 5, thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong,
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để làm rõ nội dung kiến nghị của công dân
tại đơn nêu trên, đồng thời xử lý vi phạm (nếu có) và phúc đáp cụ thể cho
công dân; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/9/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Bảo vệ môi trường;
- Ông Đỗ Tấn Hoành (thay báo tin);
- VPUB: CVP, PCVP(NN), TCD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(hc9).
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