
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 9 

 

Số           /UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Phường 9, ngày 13 tháng 01 năm 2021 
Về việc giải quyết phản ánh 

hiện trường (VUNGTAUIOC) 

 

Kính gửi: BCH Công an phường 9 

UBND Phường 9 nhận được phản ánh của công dân trên cổng thông tin điện 

tử phản ánh hiện trường (VUNGTAUIOC). Nội dung: về việc xe ô tô của cư dân 

Chung cư Khu Phức hợp Thương mại – Dịch vụ Văn phòng và căn hộ (Chung cư 

PVC-IC Diamond Sea), số 33A đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu đậu xe 

ô tô dưới lòng đường, vỉa hè trên đường Sương Nguyệt Ánh, thuộc Khu phố 3, 

phường 9, thành phố Vũng Tàu; ô tô đậu sai quy định trên đường Lương Thế Vinh 

thuộc Khu phố 4, 5, phường 9, thành phố Vũng Tàu (đậu song song, ngược chiều, 

sai ngày chẵn lẻ, đậu trên vỉa hè, đậu xe chắn tầm nhìn ngã ba, ngã tư) dẫn đến 

ách tắc giao thông vào buổi sáng, gây khó khăn cho người dân tham gia giao 

thông. 

UBND phường 9 đề nghị Công an phường 9 thực hiện kiểm tra, xử lý và đề 

nghị Công an thành phố Vũng Tàu kiểm tra, xử lý ý kiến phản ảnh của công dân 

với nội dung như trên theo quy định pháp luật./. 

 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- TTr Đảng ủy, HĐND, UBND P9; 

- MTTQ và các Đoàn thể phường 9; 

- Khu phố 3,4,5; 

- Lưu VP, ĐC-XD. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 
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