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[  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Lê Thị Hạnh, 

SĐT: 0909706086 (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: ngày 26/9/2022 bà Hạnh đến Văn phòng UBND thành phố Dĩ 

An xin gặp lãnh đạo UBND thành phố Dĩ An để yêu cầu giải quyết vụ việc của bà 

(theo Phiếu hướng dẫn số 405/TTr-PHD ngày 23/9/2022 của Thanh tra Bộ Tài 

nguyên và Môi trường). Trong đơn, bà phản ánh cán bộ tiếp dân không đeo bảng 

tên và đã có hành vi không chuẩn mực, hống hách, vô lễ với bà khi bà xin đăng ký 

gặp Chủ tịch hoặc Bí thư thành phố Dĩ An. 

Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Vụ việc phản ánh của bà Hạnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Dĩ An. Vì vậy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 

đề nghị bà Hạnh gửi đơn đến Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An và cung cấp chứng 

cứ để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Trên đây là hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh đối với đơn của bà 

Lê Thị Hạnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT, App, web; 

- Lưu: VT, T. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 
 

 Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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