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Kính gửi: Bà Nguyễn Đào Phương. 

                  (Địa chỉ: 58/5A, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên) 

  

Phúc đáp phản ánh kiến nghị của người dân trên hệ thống Phản ánh 

kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia số: PAKN.20200316.0018; Văn 

phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, như sau: 

Ngày 24/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đã 

thành lập Đoàn kiểm tra phối hợp với các đơn vị liên quan đến Chi nhánh 

Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm An Giang – Xí nghiệp Thức ăn 

Chăn nuôi Thủy sản (tại Quốc lộ 91, khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ 

Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang) kiểm tra công tác chấp hành pháp luật 

về bảo vệ môi trường. 

Qua rà soát, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu đơn vị khẩn 

trương hoàn chỉnh lắp đặt thay thế lò hơi và hệ thống xử lý khí thải (công 

suất 12 tấn/giờ), dự kiến đến ngày 15/5/2020 hoàn thành và đưa vào sử 

dụng; việc lắp đặt hệ thống này sẽ khắc phục việc gây ô nhiễm môi trường 

trong thời gian vừa qua. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An 

Giang chủ trì, phối hợp UBND thành phố Long Xuyên theo dõi, giám sát 

Công ty thực hiện xử lý tồn tại nêu trên, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh An 

Giang khi hoàn thành. 

 Xin thông tin cho bà Nguyễn Đào Phương được biết và trân trọng cảm 

ơn đã gửi phản ánh, giúp cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TNMT, UB TP. Long Xuyên (để theo dõi); 

- Trung tâm PVHCC (đ/biết); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (đ/biết); 

- CVP UBND tỉnh, P.TH; 

- Lưu:HCTC. 
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