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PHƯỜNG 3 

  
Số:        /UBND-ĐCXD 

Về việc người dân phản ánh tại 

địa chỉ số 144/3/10 Ba Cu xảy 

ra tình trạng xây dựng trái 

phép, chiếm đất công trên địa 

bàn phường 3. 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phường 3, ngày 9 tháng 6 năm 2021 

 
 

Kính gửi :  Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu 

 

Ngày 06/6/2021, UBND phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân: 

về việc: ông Trương Ngọc Tươi ở địa chỉ 144/3/10 Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng 

Tàu, đã xây dựng trái phép, chiếm đất công, lợi dụng thứ 7, chủ nhật để xây lén, lấn 

đường đi 10m
2
, cụ thể y đã đập cổng cũ để phi tang và lấn thêm đất để xây lố ra phía 

ngoài. UBND phường 3 báo cáo như sau: 

Ngày 08/6/2021, UBND phường phối hợp Đội Trật tự đô thị thành phố và Công 

an khu vực đã xuống địa chỉ trên để làm việc theo phản ánh đường dây nóng. Tại thời 

điểm kiểm tra, UBND phường ghi nhận: 

1. Hiện trạng: Phần cổng rào, tường gạch được xây dựng với kích thước: cao 

2,4m, 01 bên rộng 0,8m, 01 bên rộng 0.67m đang sử dụng vào việc kéo lưới B40 để 

làm cổng tạm giữ tài sản đảm bảo cho gia đình. 

2. Tại buổi làm việc, các bên đã tự thỏa thuận được với nhau về việc di dời vị trí 

xây dựng cổng rào; Về vấn đề liên quan cửa sổ chỗ tường xây của ông Nguyễn Văn 

Thắng đối với bên nhà ông Tươi: ông Thắng sẽ bịt một góc cửa sổ bằng Alue ( thay 

vách tường) và các bên không còn ý kiến gì thêm. 

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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