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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 8 năm 2022 

 
                    Kính gửi: Ông Nguyễn Thế Vĩnh, bản Suối Lư,  

xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông. 

 

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

07/8/2022 của ông, với nội dung: ông đã nhiều lần tố cáo ông Bùi Ngọc La, Chủ 

tịch UBND huyện Điện Biên Đông; ông Hạng A Di, nguyên Chủ tịch và ông Chá 

Giống Chư, Phó Chủ tịch UBND xã Phì Nhừ nhiệm kỳ 2016 - 2021 buông lỏng 

quản lý đất đai khu vực bản Suối Lư, xã Phì Nhừ để người dân chiếm dụng đất 

hành lang an toàn giao thông nhưng việc giải quyết mang tính hình thức; đề nghị 

thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ; kiểm tra lại 

việc giao quản lý máy nghiền thức ăn gia súc thuộc dự án 135 tại bản Suối Lư, 

việc thi công đường nước sinh hoạt của bản; thanh tra việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ trâu bò giống đối với hộ nghèo tại bản Suối Lư; xem xét xử lý cán bộ,.. 

 Sau khi xem xét nội dung đơn và tài liệu liên quan, căn cứ các quy định 

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

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên có ý kiến như sau: các nội dung 

trong đơn của ông đã được cơ quan có thẩm quyền tỉnh Điện Biên chỉ đạo 

UBND huyện Điện Biên Đông phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, giải 

quyết: Thông báo số 64/TB-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên; 

Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện Điện Biên Đông; 

Kết luận thanh tra số 378/KL-UBND ngày 28/5/2019 của UBND huyện Điện 

Biên Đông; Biên bản tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Điện 

Biên Đông ngày 20/5/2022,... Nếu ông còn vướng mắc, đề nghị liên hệ với 

UBND huyện Điện Biên Đông để được giải quyết theo thẩm quyền. 

Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên thông báo để ông Vĩnh được biết./.                                                                                                                                       

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh (để b/c); 

- UBND huyện Điện Biên Đông; 

- Lãnh đạo VP 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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