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Về việc người dân phản ánh tại 

15/1/9 Hoàng Hoa Thám, 

phường 3 xây dựng lấn hẻm 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phường 3, ngày    tháng 7 năm 2021 

 
 

Kính gửi :  Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu 

 

Ngày 13/7/2021, UBND phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân: 

về việc tại địa chỉ 15/1/9 Hoàng Hoa Thám, phường 3 xây dựng lấn hẻm đi chung, 

UBND phường 3 báo cáo như sau: 

Ngày 14/7/2021, UBND phường xuống kiểm tra thực tế tại công trình số 15/1/9 

Hoàng Hoa Thám, chủ nhà cung cấp giấy phép xây dựng số 479/GPXD được UBND 

thành phố Vũng Tàu cấp ngày 06/5/2021 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

W750109 được UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 24/02/2004. Qua kiểm tra thực 

tế nhận thấy chủ đầu tư đang xây dựng cổng rào lấn ra hẻm đi chung là 60cm. UBND 

phường 3 yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ phần tường rào lấn hẻm, nếu chủ đầu tư vẫn cố 

tình vi phạm thì UBND phường 3 sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. (Chủ đầu tư 

cam kết tháo dỡ phần vi phạm thời gian tháo dỡ đến hết ngày 31/7/2021) 

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 14/7/2021). 

 

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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