
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

Số:        /HĐND-BPC 

V/v nhận đơn của công dân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Điện Biên, ngày        tháng  8  năm 2022 

 

Kính gửi: Bà Vì Thị Chung, trú quán: Số nhà 55, tổ dân phố 5, 

phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Điện Biên nhận được đơn của bà Vì Thị Chung 

có nội dung: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền Hủy bản án Phúc thẩm số 

05/2022/DS-PT ngày 11/7/2022 “về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản” của 

TAND tỉnh Điện Biên và xem xét lại khoản tiền nợ giữa hai bên; yêu cầu Cơ 

quan Thi hành án Dân sự hoãn thi hành bản án phúc thẩm nêu trên; xem xét tư 

cách lãnh đạo của Chánh án Tòa án tỉnh Điện Biên và Thẩm phán chủ tọa phiên 

tòa xét xử đối với vụ án dân sự này.  

 Qua xem xét đơn và các tài liệu có liên quan, Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

nhận thấy: Hiện tại gia đình bà đã có đơn đề nghị gửi một số cơ quan, đơn vị, 

trong đó có Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội là 

các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các nội dung bà đề nghị. Vì 

vậy, đề nghị bà chờ kết quả giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi việc giải quyết vụ án trên. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Điện Biên thông báo để bà Vì Thị Chung biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo VP; 

- LĐ phòng TT-DN: 

- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND  tỉnh 

- Lưu: VT. 

             TM. BAN PHÁP CHẾ  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
 Lò Thị Bích 
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