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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 3 
______________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

Số:       /BC-UBND 

 

Phường 3, ngày      tháng 7 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO 

Về các phản ảnh của người dân đối với hoạt đông kinh doanh  

của Hộ kinh doanh số 170 đường Lê Lai, phường 3, thành phố Vũng Tàu 
_________________________________________   

Theo phán ảnh của người dân trong quá trình hoạt động kinh doanh,hộ 

kinh doanh số 170 Lê Lai đã lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, mặt tiền hộ liền kề  

và kinh doanh các mặt hàng dễ cháy nổ trong khu dân cư như xăng thơm, 

axeton, benzene, ancol… 

Vào hồi 16h10 ngày 09/7/2021, đoàn Kiểm tra của UBND phường 3 gồm: 

1. Ông Nguyễn Duy Hiệp, phụ trách công tác đô thị phường 3 

2. Bà Tô Thị Hoa, phụ trách Thương  mại Dịch vụ phường 3 

3. Ông Bùi Văn Tiên, công an phường 3. 

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh số 170 Lê Lai xuất trình được giấy 

đăng ký kinh doanh do bà Nguyễn Thị Thùy Dương  làm đại diện. Đăng ký kinh 

doanh “ Mua bán đồ kim khí gia dụng, dụng cụ mộc,in….”, theo quy định các 

mặt hàng như xăng thơm, axeton, benzene, ancol…là phụ gia của ngành mộc và 

in. 

Về vấn đề phản ánh hộ kinh doanh số 170 Lê Lai lấn chiếm lòng đường, 

vỉa hè, mặt tiền hộ liền kề: thời điểm đoàn kiểm tra ghi nhận tại địa điểm khi đó 

không có xe tải đậu đỗ, chỉ có xe mô tô đậu gọn gàng, ngay ngắn trong phạm vi 

vạch sơn vỉa hè mà cơ sở đăng ký sử dụng. 

Qua trao đổi với chủ cơ sở về hình ảnh các xe tải trọng lớn đậu đỗ trước 

cửa hàng, chủ cơ  sở trình bày đó là xe của đại lý cung cấp hàng cho cơ sở, nếu 

xe của đại lý vi phạm thì đề nghị  ngành giao thông của thành phố xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

UBND Phường 3 báo cáo vụ việc nêu trên để UBND thành phố Vũng Tàu 

và Đảng ủy phường 3 biết, chỉ đạo xử lý./. 

  
Nơi nhận: 

- Thành ủy Vũng Tàu; 

- UBND thành phố Vũng Tàu; 

- Ban tiếp công dân UBND TPVT; 

- Đảng ủy Phường 3; 

- TTr HĐND, UBND Phường 3; 

- Lưu VP, TMDV. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Hà Kim Bình 
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