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Kính gửi: Đội Quản lý thị trường số 1 

 

 Qua kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh và công tác vệ sinh môi trường 

trên địa bàn phường, hiện nay có 02 cơ sở sản xuất kinh doanh không đúng địa chỉ, 

ngành nghề đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và gây ô nhiễm 

môi trường. Cụ thể như sau: 

 1. Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương Mại Châu Kha (Mã số 

doanh nghiệp: 0401741460) 

 a) Chủ cơ sở: Nguyễn Kha 

b) Nội dung trong giấy phép: Địa chỉ tại 43 Hàn Mặc Tử, phường Thuận 

Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

 c) Hiện trạng cơ sở: 

 - Địa chỉ hoạt động sản xuất: 32 Xuân Diệu, phường Thuận Phước. 

- Xưởng xây dựng tạm trên lô đất trống, hoạt động gia công mộc gây bụi, 

tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt người dân xung quanh, hệ thống 

điện và trang thiết bị PCCC chưa đảm bảo, có nguy cơ cháy nổ và mất an toàn 

trong khu dân cư. UBND phường phối hợp với các tổ công tác kiểm tra cơ sở 

nhiều lần nhưng chủ cơ sở chưa cung cấp được phụ lục danh mục ngành nghề hoạt 

động và hợp đồng thuê đất tại địa chỉ trên. 

 2. Hộ kinh doanh Tôn Nữ Hoàng Huyên (Số: 32A8028035) 

a) Chủ cơ sở: Tôn Nữ Hoàng Huyên 

b) Nội dung trong giấy phép:  

- Địa điểm kinh doanh: 28A Đống Đa, phường Thuận Phước. 

 - Ngành nghề kinh doanh: Mua bán sắt thép (không phải hàng phế liệu). 

 c) Hiện trạng cơ sở: 

- Địa chỉ kinh doanh: Lô đất trống đường Như Nguyệt(giáp đường Đức Lợi ) 

 - Ngành nghề kinh doanh: Mua bán phế liệu. 

  Hoạt động mua bán phế liệu tại cơ sở gây mùi hôi, mất vệ sinh môi trường. 

Hệ thống điện và trang thiết bị PCCC chưa đảm bảo, có nguy cơ cháy nổ và mất an 

toàn trong khu dân cư. UBND phường phối hợp với các tổ công tác kiểm tra cơ sở 
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nhiều lần nhưng chủ cơ sở chưa khắc phục các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi 

trường và PCCC tại địa chỉ kinh doanh. 

Việc sản xuất kinh doanh không đúng địa chỉ và ngành nghề của 02 cơ sở 

trên gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh và mất an toàn, có 

nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư. 

Vậy, UBND phường Thuận Phước làm Công văn đề nghị Đội Quản lý thị 

trường số 1 quan tâm kiểm tra thực tế tại 02 cơ sở và có biện pháp xử lý dứt điểm 

tình trạng trên để đảm bảo ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐCXD. 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hà 
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