
ỦY BAN NHÂN DÂN 

          PHƯỜNG 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-TMDV 
Về việc người dân phản ánh 

việc rác thải chất đống và 

những vật dụng dễ gây cháy nổ 

tại 48 Thống Nhất, P3 

        Phường 3, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu 

Ủy ban nhân dân phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân về 

việc: Rác thải chất đống gây bốc mùi hôi thối và những vật dụng dễ cháy nổ lâu 

ngày không được xử lý tại số 48 đường Thống Nhất, phường 3, thành phố Vũng 

Tàu. UBND phường 3  báo cáo như sau: 

Việc đổ rác chất đống do một số hộ dân thu dọn nhà, tháo dỡ trả lại mặt bằng 

cho đơn vị thi công đường Thống Nhất  nên số lượng rác thải chưa được giải phóng 

kịp thời. UBND phường 3  đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công 

trình đô thị Vũng Tàu VESCO đã thu gom và xử lý ngay  đảm bảo vệ sinh đô thị.  

Trên đây 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 biết, tổng hợp./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- T.Tr Đảng ủy P3; 

- Lưu: VT,TMDV. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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