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Số:        /UBND-ĐTXD 

Về việc người dân phản ánh tại 

hẻm 15 Nguyễn Bỉnh Khiêm  

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 

số 15 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho người thuê trọ phía sau sơn xe gây mùi hôi, để xe lấn 

chiếm hiểm, phơi quần áo xả nước thải gây ô nhiễm và rất mất mỹ quan đô thị. 

UBND phường 3 báo cáo như sau: 

UBND phường phối hợp với công an khu vực xuống làm việc với chủ hộ và yêu 

cầu chủ hộ nhắc nhở người thuê phòng trọ không được sơn xe trong khu dân cư, để xe 

máy, phơi quần áo gọn gàng không được lấn chiếm hẻm và không được xả nước thải 

ra hẻm gây ô nhiễm môi trường. Nếu chủ nhà trọ và người thuê trọ vẫn cố tình vi 

phạm 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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