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Kính gửi :  Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu 

 

Ngày 05/7/2021, UBND phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân: 

về việc tạp hóa này thường xuyên gây mất trật tự và xe máy để lấn hết 100% làn 

đường di chuyển, gây khó khăn khi di chuyển khi qua đoạn đường này và dễ gây tai 

nạn nghiêm trọng. UBND phường 3 báo cáo như sau: 

Ngày 06/7/2021, UBND phường 3 đã mời ông Nguyễn Văn Hảo (chủ hộ kinh 

doanh tạp hóa) lên phường làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ 

kinh doanh trên. Đồng thời yêu cầu ông Hảo khắc phục ngay các tình trạng như phản 

ánh. Nếu ông Hảo vẫn cố tình vi phạm thì UBND phường 3 sẽ xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

(Qua buổi làm việc ông Hảo có ý kiến như sau: Sự việc xảy ra là do thời gian 

gần đây, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên tâm lý người dân rất đông 

ghé mua hàng về dự trữ chống dịch gây xáo trộn trong việc để xe không ngay ngắn. 

Tôi đã cho người dắt xe gọn gàng và tiến hành nhắc nhở bà con ổn định đảm bảo cả 

quy định phòng chống dịch. Tôi xin cam kết bày bán gọn gàng và không để xảy ra 

tình trạng ùn tắc giao thông). 

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./. 

 (Đính kèm biên bản làm việc ngày 06/7/2021). 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi 

- TTr Đảng Ủy phường 3; 

- Lưu: ĐT, VT. 
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                     PHÓ CHỦ TỊCH 
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