
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 3 

  
Số:        /UBND-ĐTXD 

Về việc người dân phản ánh tại 

địa chỉ hẻm 204 Ba Cu phường 

3 có chủ nhà 206 Ba Cu chiếm 

dụng đất chung, dựng hàng rào 

sắt sử dụng riêng. 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phường 3, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

 
 

Kính gửi :  Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu 

 

Ngày 07/7/2021, UBND phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân 

về việc: Tại địa chỉ hẻm 204 Ba Cu phường 3 có chủ nhà 206 Ba Cu chiếm dụng đất 

chung, dựng hàng rào sắt sử dụng riêng. UBND phường 3 báo cáo như sau: 

Ngày 09/6/2021, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân cùng nội dung 

trên vào ngày 08/6/2021, UBND phường phối hợp Công an khu vực cùng khu phố 

trưởng đã xuống địa chỉ trên để ghi nhận hiện trạng theo phản ánh. Tại thời điểm làm 

việc, chủ nhà 206 Ba Cu trình bày do hẻm có nhiều công trình đang xây dựng, người 

đi ra vào trong hẻm xả rác ngay sau nhà gây mùi hôi thối nên chủ nhà đã tự ý làm 

khung sắt thêm phía sau để bảo vệ nhà và giữ vệ sinh. Sau khi được đoàn kiểm tra 

giải thích chủ nhà đã cam kết tự tháo dỡ phần hàng rào, trả lại hiện trạng hẻm chung 

khi các công trình được xây dựng xong, trả lại mỹ quan cho con hẻm. 

Trên đây 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. 
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                     PHÓ CHỦ TỊCH 
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