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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /HĐND-VP 

V/v thông báo cho công dân 
Điện Biên, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

 

              Kính gửi:  Bà Chu Thị Thìn, số nhà 1052, tổ dân phố 2,  

phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 

 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên nhận được đơn ghi ngày 

25/12/2022 của bà Chu Thị Thìn, với nội dung: đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết dứt điểm việc giao đất ở thuộc ô 22 lô 21 khu phố A1 (nay là tổ dân phố 2, 

phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) cho gia đình Bà. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, các văn bản có liên quan, căn cứ vào các quy 

định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công 

dân, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy vụ việc của Bà đã được cơ quan có thẩm 

quyền quan tâm giải quyết, cụ thể: ngày 13/7/2022, UBND tỉnh có văn bản số 

2142/UBND-BTCD, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở 

Xây dựng, UBND thành phố Điện Biên Phủ và cơ quan, đơn vị liên quan, thống 

nhất tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nội dung liên quan lĩnh vực đất 

đai đối với 05 hộ khu vực A1, tổ dân phố 5 (nay là tổ 2) phường Mường Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ; ngày 09/01/2023 UBND tỉnh có văn bản số 80/UBND-

BTCD đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của công dân, thời gian hoàn thành trong 

tháng 01 năm 2023. Đề nghị Bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết là UBND tỉnh Điện Biên để nắm thông tin. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông báo để bà Thìn được biết./.     

                                                                                                                                  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND tỉnh; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Ban Tiếp công dân tỉnh;  

- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Lưu: VT, TTDN (02b). 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Thủy 
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