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Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh)
[

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn phản ánh của bà
Nguyễn Thị Xuân Hoa và bà Đặng Thị Thủy, SĐT: 0386206874 (đơn do bưu
điện chuyển đến).
Nội dung đơn phản ánh: ngày 07/9/2022 bà Hoa và bà Thủy có trao đổi qua
điện thoại với bà Nguyễn Thị Thanh Loan là cán bộ tư pháp Uỷ ban nhân dân xã
Thanh An, huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Nội dung trao đổi liên quan đến
giấy mời bà Đặng Thị Thủy đến làm việc hòa giải tranh chấp đất đai vào ngày
06/9/2022. Quá trình trao đổi bà Thủy và bà Hoa cho rằng bà Loan đã có hành vi
không chuẩn mực, có thái độ thiếu văn hóa với công dân. Do đó, bà Hoa và bà
Thủy đề nghị xử lý hành vi không chuẩn mực của bà Loan.
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 Hoa và bà Thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh An, trong đơn bà Hoa và bà Thủy đã có gửi đơn đến
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh An. Vì vậy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Bình Dương đề nghị bà Hoa và bà Thủy liên hệ đến Ủy ban nhân dân xã Thanh An để
cung cấp chứng cứ và biết thông tin giải quyết vụ việc.
Trên đây là hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh đối với đơn của bà
Nguyễn Thị Xuân Hoa và bà Đặng Thị Thủy./.
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