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Thực hiện Công văn số 793/UBND-TNMT ngày 19/4/2022 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc giao UBND phường Bắc Hà kiểm tra, xử lý đơn của các hộ 

dân sinh sống tại tổ liên gia 16 thuộc tổ dân phố 3, phản ánh hộ gia đình ông Trần 

Hậu Minh kinh doanh giò chả, sử dụng máy xay công nghiệp cỡ lớn gây ồn ào, 

rung lắc, nứt tường nhà mỗi khi máy hoạt động, ảnh hưởng đến cuộc sống của các 

hộ xung quanh. UBND phường xin báo kết quả kiểm tra, xử lý như sau: 

Ngày 11/4/2022 Công an và MTTQ phường có nhận được phản ánh của công 

dân qua hệ thống Zalo và bản giấy không ký tên về việc hộ gia đình ông Trần Hậu 

Minh ở số nhà 10, ngõ 18, đường Hải Thượng Lãn ông, thuộc tổ dân phố 3, 

phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh kinh doanh giò chả, quá trình sản xuất gia đình 

ông Minh đã sử dụng các loại máy xay thịt thuộc loại máy xay công nghiệp cỡ lớn. 

Thời gian máy hoạt động từ 4 giờ 45 phút đến 6 giờ sáng hàng ngày.  

Sau khi nhận được phản ánh, vào hồi 4 giờ 16 phút sáng ngày 13/4/2022 Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND phường đã xuống trực tiếp để xác định tiếng ồn của máy 

xay. Bên cạnh đó, Trưởng công an phường cũng đã xuống nắm tình hình dư luận 

các hộ xung quanh. Qua nắm bắt, không xác định được ai đứng ra làm đơn kiến 

nghị, kêu cứu. Một số hộ dân phía sau đồng cảm với hoạt động kinh doanh của hộ 

gia đình ông Minh và đề nghị gia đình ông Minh trong quá trình hoạt động kinh 

doanh hạn chế tối đa tiếng ồn phát ra ngoài để đảm bảo sự nghỉ ngơi của các hộ 

dân sống liền kề. 

Ngày 14/4/2022 UBND phường đã trực tiếp xuống làm việc với hộ ông Trần 

Hậu Minh, tham gia buổi làm việc có bà Đinh Thị Nha Trang - Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ, ông Trương Huy Phương - Trưởng Công an, ông Nguyễn Văn Lợi - Phó 

Chủ tịch UBND phường; ông Trần Giang San - Bí thư chi bộ tổ dân phố 3; ông 

Trần Hữu Thuận - Tổ trưởng tổ dân phố 3.  

Qua kiểm tra hộ ông Trần Hậu Minh sản xuất, kinh doanh hàng giò chả có sử 

dụng máy xay thịt, hoạt động từ 4 giờ 30 phút cho đến 5 giờ 30 phút, có lúc đến 6 

giờ. Khi máy xay thịt hoạt động có phát ra tiếng ồn, nhưng không đến mức rung 

lắc và làm rạt nứt tường. Gia đình ông Minh sử dụng máy xay thịt như các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh giò chả trên địa bàn thành phố nói chung và phường Bắc Hà 

nói riêng (loại máy Biến tần 5.5HP-380V tương đương 5.5kw chứ không phải máy 

xay công nghiệp cỡ lớn như trong đơn thư phản ánh. Phía sau nhà ông Minh có cửa 

sổ, máy xay thịt đặt gần cửa sổ nên khi máy hoạt động, các tiếng ồn qua cửa sổ gây 

ồn cho các hộ xung quanh. Để đảm bảo và hạn chế tiếng ồn khi máy hoạt động, 



Đoàn đã yêu cầu hộ gia đình ông Trần Hậu Minh phải khắc phục một số lỗi, hạn 

chế tối đa tiếng ồn phát ra ngoài làm ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung 

quanh, cụ thể: 

1. Xây bịt kín cửa sổ tường phía sau nhà để hạn chế tiếng ồn phát ra. 

2. Dời vị trí máy xay thịt ra xa bức tường phía sau để hạn chế tiếng ồn của 

máy khi hoạt động. 

3. Khi máy xay thịt hoạt động phải hạn chế tối đa tiếng ồn của máy phát ra 

ngoài, đảm bảo giấc ngủ cho Nhân dân. 

Hộ ông Trần Hậu Minh đã tiếp thu và đã tiến hành khắc phục một số điểm mà 

Đoàn đã chỉ ra để hạn chế tối đa tiếng ồn của máy khi hoạt động. 

Trên đây là báo cáo kết quả ngiải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân tổ liên 

gia 16, thuộc tổ dân phố 3, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh. UBND phường 

Bắc Hà báo cáo để UBND thành phố được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố (báo cáo); 

- Phòng TNMT thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- LĐCB tổ dân phố 3; 

- Lưu: VT, VP. 
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