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Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố 
 

 

 Thực hiện công văn số 239/UBND-TNMT ngày 01/2/2020 của UBND 

thành phố về việc giao trả lời đơn thư công dân. Sau khi kiểm tra làm việc với 

hộ gia đình bà Trần Thị Như Ngọc địa chỉ số nhà 176 đường Nguyễn Huy Tự, 

TP Hà Tĩnh, UBND phường Nguyễn Du có ý kiến như sau: 

 Hộ gia đình bà Trần Thị Như Ngọc địa chỉ: số nhà 176 đường Nguyễn 

Huy Tự đang kinh doanh dịch vụ ăn uống đồ nướng và lẫu tại địa chỉ nêu trên. 

Qua kiểm tra hộ gia đình đã đầu tư hệ thống hút, khử mùi thức ăn theo quy định. 

Hiện tại hệ thống khử mùi đang nằm trên hệ thống mương thoát bẩn cạnh khu 

dân cư hiện có. UBND phường đã yêu cầu hộ gia đình di dời hệ thống khửi mùi 

ra khỏi hệ thống mương thoát bẩn theo quy định do hệ thống này phức tạp phải 

có đơn vị kỹ thuật đặc thù mới thực hiện di dời được. Các thành phần làm việc 

thống nhất cho hộ gia đình di dời trước ngày 27/2/2021. Quá thời hạn nêu trên 

hộ gia đình không chấp hành thì UBND phường lập hồ sơ tháo dỡ xử lý theo 

quy định của pháp luật.  

 Qua kiểm tra và theo dõi thì tại hộ gia đình không tổ chức các hoạt động 

văn nghệ và hoạt động khác gây tiếng ồn lớn. Toàn bộ hệ thống nhà hàng đã 

được đầu tư hệ thống cách âm theo quy định. Trong thời gian tới UBND phường 

sẽ tiếp tục kiểm tra theo dõi khắc phục của hộ gia đình đảm bảo đời sống cho 

khu dân cư. 

 UBND phường Nguyễn Du báo cáo UBND thành phố được biết./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Tổ quản lý đô thị phường; 

- Tổ trưởng Tổ dân phố 1; 

- Lưu: VT, QLĐT. 
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