
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 3 

  
Số:        /UBND-ĐCXD 

Về việc người dân phản ánh 

quán Pizza Hut số 256 Ba Cu, 

phường 3, khách đến nhận 

hàng không giãn cách. 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phường 3, ngày 03 tháng 6 năm 2021 

 
 

Kính gửi :  Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu 

 

Ngày 01/6/2021, UBND phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân: 

về việc địa chỉ 256 Ba Cu quán Pizza Hut bán hàng mang về nhưng không thực hiện 

các biện pháp giãn cách khi nhận hàng gây nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid - 19. 

UBND phường 3 báo cáo như sau: 

Ngày 02/6/2021, UBND phường đã tiến hành làm việc với quán Pizza Hut và 

yêu cầu quán phải bố trí nhân viên hướng dẫn khách hàng giãn cách tối thiểu 2m và 

không được phục vụ ăn tại chỗ đến khi nào có thông báo mới của UBND Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu. Nếu chủ quán 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./. 

 (Đính kèm biên bản làm việc ngày 02/6/2021). 

 

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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