
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 3 

  
Số:        /UBND-ĐTXD 

Về việc người dân phản ánh tại 

đầu hẻm 127 Trương Công Định  

Phường 3 buôn bán lấn chiếm 

hẻm . 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phường 3, ngày     tháng 3 năm 2022 

 
 

Kính gửi :  Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu 

 

UBND phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân: về khu vực đầu 

hẻm 127 Trương Công Định bán hột vịt lộn lấn chiếm hẻm. UBND phường 3 báo cáo 

như sau: 

UBND phường phối hợp với công an khu vực xuống làm việc với chủ quán hột 

vịt lộn và yêu cầu chủ quán không được bày bàn ghế, để xe của khách lấn chiếm hẻm. 

Nếu chủ quán 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 

- Lưu: ĐT, VT. 

                        KT. CHỦ TỊCH 

                     PHÓ CHỦ TỊCH 

                 

 

 

 

Hà Kim Bình 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-24T14:53:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hà Kim Bình<binhhk@vungtau.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-24T15:35:28+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban nhân dân phường 3<phuong3@vungtau.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-24T15:35:28+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban nhân dân phường 3<phuong3@vungtau.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-24T15:35:29+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban nhân dân phường 3<phuong3@vungtau.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




