
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 9 
 

Số:         /UBND 

Về việc kiểm tra, xử lý 

kiến nghị phản ánh hiện 

trường Vũng Tàu IOC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phường 9, ngày   11  tháng 5 năm 2021 

 

 

  Kính gửi:  

    - Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu; 

      - Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vũng Tàu. 
 

 Ngày 03/04/2021, UBND Phường 9 nhận được thông tin phản ánh của 

công dân qua trang phản ánh hiện trường Vũng Tàu IOC về việc đèn chiếu sáng 

tại ngã tư đường Trần Cao Vân và Lương Văn Nho thuộc phường 9. 

Vào lúc 19 giờ ngày 10/04/2021, UBND Phường 9 chủ trì, phối hợp Ban 

điều hành khu phố 1 tiến hành kiểm tra, xử lý nội dung thông tin phản ánh của 

công dân. Tại buổi kiểm tra, UBND phường và Ban Điều hành khu phố 1 nhận 

thấy đèn đường tại ngã tư đường Trần Cao Vân và Lương Văn Nho vẫn sáng, 

tuy nhiên ánh sáng có phần chưa đủ và diện rộng nên ảnh hưởng đến giao thông 

khu vực nay. 

UBND phường 9 đề nghị UBND thành phố, Phòng Quản lý Đô thị Thành 

phố Vũng Tàu kiểm tra, khảo sát và cho lắp thêm bóng đèn chiếu sáng tại ngã tư 

này. 

UBND phường 9 trân trong cảm ơn ý kiến phản ảnh của công dân trên 

trang phản ánh hiện trường Vũng Tàu IOC../.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- Lưu: VT;                                                                                   
 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 
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