
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 3 

  
Số:        /UBND-ĐCXD 

Về việc người dân phản ánh 

quán phở Thìn số 124 Lê Lai, 

phường 3 gây ảnh hưởng đến 

môi trường sống các hộ xung 

quanh. 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phường 3, ngày 02 tháng 6 năm 2021 

 
 

Kính gửi :  Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu 

 

Ngày 25/4/2021, UBND phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân, 

về việc: số nhà 124 Lê Lai (quán phở Thìn)  mỗi ngày 4 - 5 lần có chiên xào đồ ăn và 

dùng quạt thổi ra đường gây ảnh hưởng môi trường cho các hộ dân ở đối diện. UBND 

phường 3 báo cáo như sau: 

Ngày 02/6/2021, UBND phường phối hợp Công an khu vực đã xuống địa chỉ 

124 Lê Lai để làm việc theo phản ánh đường dây nóng. Tại thời điểm kiểm tra, 

UBND phường ghi nhận: 

1. Cơ sở thực hiện tốt các biện pháp  phòng chống dịch theo quy định. 

2. Ghi nhận phản ánh qua kênh đường dây nóng về địa chỉ như trên là đúng. Chủ 

cơ sở cam kết khắc phục tình trạng nêu trên (kèm biên bản làm việc ngày 02/6/2021). 

 (Ý kiến của đại diện cơ sở: Gia đình tôi buôn bán kinh doanh Phở phục vụ bà 

con nên việc khi chiên xào nấu có mùi bay ra là có. Tôi xin cam kết lắp đặt hệ thống 

quạt hút mùi để khắc phục tình trạng trên). 

Trong thời gian tới nếu cơ sở trên vẫn cố tình vi phạm thì UBND phường 3 sẽ 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trên là báo cáo của UBND phường 3 về việc phản ánh của người dân qua 

đường dây nóng để Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu được biết, tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi 

- TTr Đảng Ủy phường 3; 

- Lưu: ĐT, VT. 

                        KT. CHỦ TỊCH 

                     PHÓ CHỦ TỊCH 

                 

 

 

 

 

Hà Kim Bình 
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