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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 13 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của công dân về việc rác thải gây ô nhiễm
môi trường tại chợ huyện Kông Chro thông qua Hệ thống thông tin 1022
Kính gửi: Tổng đài Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai.
Sau khi nhận được phản ánh của công dân thông qua tổng đài Hệ thống
Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai với nội dung “khu vực chứa rác ở chợ
Kông Chro quá tải, gây ô nhiễm môi trường” và nội dung “bãi rác địa chỉ tại
chợ Khu dân phố tổ 2 - thị trấn Kông Chro, Gia Lai gây mất vệ sinh, đề nghị
các cơ quan chức năng hỗ trợ giải quyết”. Để có cơ sở trả lời phản ánh, kiến nghị
của công dân, ngày 11/8/2021 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số
2111/UBND-NC yêu cầu các ngành chức năng của huyện xác minh làm rõ nội
dung phản ánh trên. Kết quả xác minh như sau:
Qua kiểm tra thực tế tại địa điểm phản ánh lúc 15 giờ 30 phút, ngày
11/8/2021 khu vực bãi tập kết rác thải chợ huyện có 22 thùng chứa rác đã được thu
gom, vận chuyển, không còn tồn đọng rác trong thùng; không có mùi hôi thối bốc
lên tại khu tập kết rác.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc vận chuyển rác thải tại khu vực chợ
huyện được thực hiện từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần (Chủ nhật không vận
chuyển rác thải tại khu tập kết rác thải của chợ) vì vậy rác thải trong một số thùng
chứa rác còn tồn đọng; cùng với đó, các hộ dân bên ngoài vứt rác thải có mùi hôi
thối (như: Xác động vật chết,…) vào khu tập kết rác thải của chợ nên có mùi hôi
thối phát tán ra khu vực xung quanh.
Thời gian đến, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng tăng
cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải tại khu vực chợ huyện thực hiện
hàng ngày và tuyên truyền người dân không vứt xác động vật chết làm ô nhiễm
môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh khu vực chợ huyện.
Trên đây là kết quả xác minh phản ánh của công dân. Ủy ban nhân dân huyện
Kông Chro thông tin để tổng đài Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia
Lai trả lời cho công dân. Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Ban Quản lý chợ huyện;
- Trạm Quản lý nước và CTĐT;
- UBND thị trấn Kông Chro;
- Lưu VT-UB, NC.
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