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Vĩnh Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giải quyết phản ánh, kiến nghị
qua đường dây nóng

Kính gửi:
- UBND thành phố Vĩnh Yên;
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Vĩnh Yên tại văn bản số
3490/UBND-VP ngày 26/11/2021 về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh, kiến nghị
qua đường dây nóng.
Phòng Quản lý đô thị đã chỉ đạo Đội quản lý TTĐT thành phố phối hợp với
với UBND phường Khai Quang tiến hành kiểm tra theo các nội dung phản ánh của
công dân. Kết quả kiểm tra, xử lý cụ thể như sau:
Về kiến nghị "chỉ đạo dẹp ngay khu chợ cóc, bán hàng rong tại đường Đào
Sùng Nhạc vì chỗ đấy rất đông đúc và đang thi công xây dựng trường học. Nguy
cơ lây lan dịch bệnh rất cao". UBND phường Khai Quang đã chỉ đạo đội trật tự
phường giải tỏa các hộ bán hàng tại khu vực ngõ 7 và khu đất hiện đang xây dựng
trường học. Để đảm bảo xử lý triệt để, thời gian tới Đội Quản lý trật tự đô thị phối
hợp với phường Khai Quang thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý các trường
hợp không chấp hành, vẫn bán hàng rong dọc đường gây cản trở giao thông.
Phòng Quản lý đô thị trân trọng báo cáo UBND thành phố xem xét, trả lời
công dân theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (B/c);
- Văn phòng HĐND&UBND TP;
- Lưu: QLĐT.
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