
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 3 

  
Số:        /UBND-ĐTXD 

Về việc người dân phản ánh tại 

25 Phan Đăng Lưu  Phường 3 . 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phường 3, ngày    tháng 8  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 việc tại 25 

Phan Đăng Lưu có khu đất công có hộ gia đình lấn chiếm và làm nơi tập kết các đồ 

dùng trong xây dựng, nuôi gà, chim và các loại gia cầm khác gây mất vệ sinh môi 

trường. UBND phường 3 báo cáo như sau: 

Qua thông tin phản ánh, UBND đã cử cán bộ Phường xuống tại 25 Phan Đăng 

Lưu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng ghi nhận khu đất công đã được dọn dẹp sạch 

sẽ, gọn gàng, 

 UBND phường 3 đề nghị khu phố 2 vận động các mạnh thường quân của khu 

phố làm công viên hoặc sân chơi cho trẻ em trên khu đất công. 

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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