
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 3 

  
Số:        /UBND-ĐTXD 

Về việc người dân phản ánh tại 

địa chỉ đường Huỳnh Khương 

An phường 3 có sót 01 cống 

thoát nước chưa được gia cố 

phần nắp cống gây nguy hiểm. 

       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 20/7/2021, UBND phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân: 

về việc: Người dân phản ánh tại địa chỉ đường Huỳnh Khương An phường 3 có sót 

01 cống thoát nước chưa được gia cố phần nắp cống gây nguy hiểm. UBND phường 

3 báo cáo như sau: 

Ngày 20/7/2021, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND 

phường đã xuống địa chỉ trên để ghi nhận hiện trạng theo phản ánh và đã có báo cáo 

trực tiếp với bộ phận xây dựng hạ tầng của thành phố cụ thể là Phòng Quản lý đô thị 

đã kịp thời bố trí lực lượng sửa chữa khắc phục.  

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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