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Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn 

khiếu nại lần 2 của bà Phạm Kim Cúc, SĐT: 0913814538 (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: bà Cúc khiếu nại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 

của Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên. Quá trình giải quyết khiếu nại lần 2, ngày 

29/4/2022 bà rút đơn khiếu nại đối với quyết định nêu trên. Ngày 27/5/2022 UBND 

tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định đình chỉ số 1283/QĐ-UB ngày 27/5/2022 đối 

với việc rút đơn khiếu nại của bà. Tuy nhiên, bà cho rằng đến thời điểm hiện nay, vụ 

việc của bà vẫn chưa được giải quyết xong. Do đó, bà tiếp tục gửi đơn khiếu nại đối 

với Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Tân 

Uyên. Đồng thời bà yêu cầu được nhận thông báo thụ lý và giải quyết đơn tiếp tục 

khiếu nại đề ngày 16/16/2022. 

 Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến: 

  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có nhận được 

đơn khiếu nại của bà Phạm Kim Cúc đề ngày 16/6/2022 với cùng nội dung như 

trên. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b Điều 6 của Thông tư số 05/2021/TT-

TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình xử lý đơn 

khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân: “Đơn không đủ điều kiện 

xử lý bao gồm: đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó 

có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết. Trong đơn ngày 

16/6/2022 bà Cúc có gửi cho nhiều cơ quan tổ chức trong đó có gửi Chủ tịch 
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UBND tỉnh là người có thẩm quyền giải quyết. Do đó, Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh đã xếp lưu đơn của bà để theo dõi, giám sát. 

 Nay, bà tiếp tục gửi đơn với nội dung như trên, qua theo dõi và nắm thông 

tin được biết hiện nay vụ việc của bà đã được UBND tỉnh giải quyết và trả lời 

tại Văn bản số 4886/UBND-BTCD ngày 21/9/2022. Trong đơn lần này bà cũng 

có gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, đề nghị bà liên hệ đến UBND tỉnh để 

được thông báo kết quả giải quyết vụ việc của bà.  

 Trên đây là trả lời của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh đối với đơn của bà Phạm Kim Cúc./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Lưu: VT, T. 
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