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Số:        /HĐND-TTDN 

V/v thông báo cho công dân 
     Điện Biên, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

 

                       Kính gửi: Ông Bùi Văn Thật, số nhà 104, tổ dân phố 11, thị trấn 

Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 

 

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

29/10/2022 của ông, với nội dung: ngày 31/8/2022 gia đình ông có đơn đề nghị 

UBND huyện Mường Chà xem xét, giải quyết kiến nghị về việc xây dựng trụ cổng 

chào của huyện trước đất và cổng vào nhà ông; ngày 20/9/2022 UBND huyện Mường 

Chà có Công văn số 1340/UBND-KTHT trả lời đơn của công dân, gia đình ông không 

nhất trí với nội dung trả lời của UBND huyện. 

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, 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 có ý kiến như sau: đơn đề nghị của ông đã được gửi đến nhiều cơ quan, 

trong đó có UBND huyện Mường Chà là cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với UBND huyện Mường Chà để nắm thông tin. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;   

- UBND huyện Mường Chà;  

- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Lưu: VT, TTDN (02b). 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 Phạm Minh Thủy 
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