
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

PHAN RANG – THÁP CHÀM 
              

Số:          /UBND-TH 

V/v trả lời ý kiến phản ánh của ông 

(bà) Nguyễn Xuân Vinh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày     tháng 03 năm 2022 

  

                           

 

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền Thông. 

 

Tiếp nhận Công văn số 642/ STTTT – TTCNTTTT ngày 18/03/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Nguyễn 

Xuân Vinh; địa chỉ tại khu TĐC, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện thoại: 0888.583.899. Nội dung phản ánh như sau: 

“Hiện nay ở sau trường Hoa Sen khu TĐC bệnh viện tỉnh Ninh Thuận các 

Công ty vật liệu xây dựng chở cát, đất đá tới tập kết tại khu vực này gây ô nhiễm 

bụi bẩn, ồn ào trong khu dân cư, tôi nhiều lần ý kiến với cán bộ phường Văn Hải 

nhưng không giải quyết vấn đề bức xúc người dân. Rất mong Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vào cuộc xử lý nghiêm và giữ phương tiện, 

phạt tiền theo quy định để răng đe mang lại cuộc sống bình yên của người dân tại 

khu tái định cư. Kính mong Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

giải quyết sớm.”  

Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, UBND thành phố trả lời như sau: 

Căn cứ nội dung đề xuất của BQL Dự án đầu tư xây dựng tại Công văn số 

91/BQLDA ngày 22/3/2022, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường Văn Hải 

phối hợp với phòng Quản lý đô thị tuyên truyền, cắm bảng cấm đổ vật liệu tại khu 

vực này và có hình thức xử phạt nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo 

quy định. 

(Công văn số 91/BQLDA ngày 22/3/2022 của BQL Dự án đầu tư xây dựng) 

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến đến Sở Thông tin và Truyền thông 

tổng hợp, thông tin đến người dân được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Huân 

 


		tanhuan.prtc@ninhthuan.gov.vn
	2022-03-23T13:52:07+0700


		2022-03-23T15:22:43+0700


		2022-03-23T15:22:58+0700


		ubnd_tp@ninhthuan.gov.vn
	2022-03-23T15:23:17+0700




