
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĨNH LINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VP Vĩnh Linh, ngày     tháng 9 năm 2021 

V/v xử lý phản ánh của công dân 

từ Cổng thông tin phản ánh hiện 

trường Quảng Trị. 

 

 

   

Kính gửi: 

- Viettheo Quảng Trị; 

- Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị huyện; 

- UBND thị trấn Hồ Xá. 

    

 Ngày 08/9/2021, UBND huyện tiếp nhận phản ánh của công dân thông qua 

Cổng thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Trị về việc vứt rác gây ô nhiễm môi 

trường, mất mỹ quan đô thị tại ngã tư đường Hùng Vương, thị trấn Hồ Xá thuộc quyền 

sử dụng đất của Viettheo Quảng Trị (có ảnh gửi kèm theo). UBND huyện Vĩnh Linh 

yêu cầu: 

1. Viettheo Quảng Trị làm việc với Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị để 

tổ chức phương án thu gon rác thải gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị và có biện pháp 

thích hợp để chấm dứt tình trạng nêu trên.  

2. UBND thị trấn Hồ Xá tăng cường tổ chức, kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân không chấp hành các tiêu chí về Văn minh đô thị (Đảm bảo vệ 

sinh môi trường; thu gom rác thải theo quy định). 

Báo cáo kết quả xử lý gửi về UBND huyện Vĩnh Linh qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện trước ngày 20/9/2021.  

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như kính gửi; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Chánh, Phó Chánh VP, CV; 

 - Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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