
          
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 
 

Số:        /UBND-VP 
V/v hướng dẫn ông Phạm Trung Hiếu, 

điểm tái định cư C13, phường Thanh Trường. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên Phủ, ngày      tháng 6  năm 2022 

 
Kính gửi: 

 
Ông Phạm Trung Hiếu, điểm tái định cư C13, phường 

Thanh Trường, tỉnh Điện Biên. 
  

 

 

         Ngày 14/6/2022 UBND thành phố nhận được nội dung đề nghị của ông 
Phạm Trung Hiếu, địa chỉ điểm tái định cư C13, phường Thanh Trường, thành 
phố Điện Biên Phủ (nội dung được gửi qua Cổng dịch vụ công Quốc gia). 

 Nội dung: Đề nghị xem xét, đền bù đất khai hoang không có tranh chấp 
mang tên ông Phạm Đức Huỳnh. 

Sau khi xem xét nội dung đề nghị, căn cứ Điều 6 Thông tư số 05/2021/TT-
TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn 

kiến nghị, phản ánh, đơn thì nội dung đề nghị ông Phạm Trung Hiếu không đủ điều 

kiện để xem xét thụ lý vì lý do sau: 

- Nội dung đề nghị không rõ ràng, không có hồ sơ, tài liệu liên quan gửi kèm theo. 

UBND thành phố hướng dẫn ông như sau:  

Đề nghị ông viết rõ nội dung cần đề nghị, đồng thời gửi kèm hồ sơ, tài liệu để 

chứng minh cho nội dung đề nghị. Nếu ông Phạm Trung Hiếu hỏi (đề nghị trả lời) 

đối với quyền lợi của ông Phạm Đức Huỳnh đề nghị ông cung cấp văn bản ủy 

quyền theo quy định pháp luật.   

Nếu chưa rõ đề nghị ông đến Ban Tiếp công dân thành phố hoặc liên hệ qua 

số điện thoại: 02153.810 961 để được hướng dẫn. 

UBND thành phố hướng dẫn để ông Phạm Trung Hiếu biết và thực hiện 
theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 
- Ban Tiếp công dân; 
- Lưu: VT, BTCD.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Lê Tiến Dũng 
 


