
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 3 

  
Số:        /UBND-ĐTXD 

Về việc người dân phản ánh tại 

206 Ba Cu, Phường 3 . 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phường 3, ngày     tháng 11 năm 2021 

 
 

Kính gửi :  Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu 

 

UBND phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân: về việc chủ nhà 

206 Ba Cu chiếm dụng đất hẻm 204 Ba Cu dựng làm hàng rào sắt để cây cảnh. 

UBND phường 3 báo cáo như sau: 

UBND phường phối hợp với công an khu vực xuống kiểm tra thực tế tại hẻm 

204 ba Cu nhận thấy chủ hộ 206 Ba Cu có lấn chiếm hẻm 204 Ba Cu khoảng 3m2 

dựng hàng rào sắt đang để cây cảnh. UBND phường 3 yêu cầu chủ hộ 206 Ba Cu tháo 

dỡ hàng rào trả lại đất cho hẻm thời gian khắc phục đến hết ngày 30/11/2021, nếu quá 

thời hạn trên mà chủ hộ 206 Ba Cu chưa tháo dỡ thì UBND phường sẽ xử lý theo quy 

định. 

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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