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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/UBND-TNMT

Sơn Trà, ngày 24 tháng 3 năm 2020

V/v phản hồi thông tin báo Đà
Nẵng ngày 18/3/2020 về “Cấm xả
rác vẫn cứ xả”
Kính gửi:
- Báo Đà Nẵng;
- Sở Thông tin – Truyền thông thành phố Đà Nẵng.
UBND quận Sơn Trà tiếp nhận được thông tin phản ánh từ Báo Đà Nẵng
đăng ngày 18/3/2020 với nội dung: dọc theo đường Hồ Hán Thương tồn tại
nhiều điểm vứt rác bừa bãi mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm đổ rác.
UBND quận Sơn Trà phản hồi kết quả xử lý như sau:
Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà đã chỉ
đạo UBND phường Nại Hiên Đông kiểm tra, xử lý.
Theo phản ánh của phóng viên báo Đà Nẵng, điểm rác trên báo là rác tập
kết tại hàng rào chung cư Blue House, đường Hồ Hán Thương. Đây là rác do
khu dân cư Nại Hưng 2C ra quân vệ sinh môi trường vào chiều chủ ngày
15/3/2020 được hướng dẫn tập kết tại đó, UBND phường đã liên hệ với Xí
nghiệp Môi trường Sơn Trà thu gom, vào chiều ngày 16/3/2020 Xí nghiệp môi
trường đã cho xe thu gom toàn bộ rác tập kết tại điểm này.
Đến 8h30 ngày 23/3/2020, rác dọc vỉa hè đường Hồ Hán Thương đã được
thu gom, vận chuyển.
Trên đây là kết quả phản hồi, UBND quận Sơn Trà kính gửi đến Báo Đà
Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố để cập nhật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,TNMT.
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