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              Kính gửi:  Các ông Vừ Cháng Tàng, Hạng Vàng Chớ,  

trú tại bản Trung Dình, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà.                     

 

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

08/12/2022 của các ông, với nội dung: phản ánh UBND xã Huổi Lèng, huyện 

Mường Chà đã xem xét, hòa giải nhưng không thành tranh chấp đất nương giữa gia 

đình các ông và gia đình bà Hạng Thị Dung; việc gia đình bà Hạng Thị Dung sử 

dụng thuốc diệt cỏ làm chết lúa nương của gia đình hai ông, chiếm đoạt thóc của gia 

đình ông Chớ… 

Sau khi xem xét nội dung đơn, các tài liệu có liên quan và 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 Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên nhận thấy: vụ việc của 

các ông đã được UBND huyện Mường Chà quan tâm, giải quyết (Phiếu chuyển đơn 

kiến nghị, phản ánh số 1101/UBND-TCD ngày 05/8/2022 về việc chuyển đơn của 

công dân; số 1397/UBND-TCD ngày 28/9/2022; Số 1887/UBND-TCD ngày 

15/12/2022 của UBND huyện Mường Chà về việc xử lý đơn của công dân). Theo 

đó, UBND huyện Mường Chà đang thực hiện trách nhiệm giải quyết đơn của các 

ông. Đề nghị các ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết là 

UBND huyện Mường Chà. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông báo để các ông Chớ và 

Tàng được biết./.                                                                                                                                      

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;   

- HĐND, UBND huyện Mường Chà; 

- UBND xã Huổi Lèng;  

- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Lưu: VT, TTDN (02b). 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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