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Điện Biên Phủ, ngày      tháng 01 năm 2022 

    
Kính gửi: Ông Nguyễn Tiến Thịnh, số nhà 138C, tổ 18, 

phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 
 

 

Ngày 03/12/2021, Ban Tiếp công dân thành phố Điện Biên Phủ nhận được  
đơn yêu cầu cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tiến Thịnh, số nhà 138C, tổ 
18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

Nội dung yêu cầu: Yêu cầu cung cấp Quyết định thu hồi đất và Quyết định 
phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để 
thực hiện Dự án đường 60m và Hạ tầng kỹ thuật khung của các hộ gia đình: 
Phạm Tiến Bình, Dương Công Bằng, Trần Quang Vấn (vợ Nguyễn Thị Chín).  

Văn phòng HĐND - UBND thành phố trả lời đối với yêu cầu của ông như sau: 

 Sau khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ ông Nguyễn Tiến Thịnh, 
để có cơ sở cung cấp thông tin theo quy định, ngày 29/12/2021 Văn phòng 
HĐND - UBND thành phố ban hành văn bản số 59/VP-BTCD về việc đề nghị 
cung cấp, tài liêu, chứng cứ  (trong đó đề nghị cung cấp văn bản đồng ý cho 
cung cấp thông tin của các ông (bà) Phạm Tiến Bình, Dương Công Bằng, Trần 
Quang Vấn (vợ Nguyễn Thị Chín).  

Tuy nhiên ngày 29/12/2021, Ban Tiếp công dân thành phố nhận được 
thông tin phản hồi từ ông Nguyễn Tiến Thịnh là “không cung cấp được văn 
bản đồng ý cho cung cấp thông tin của các ông (bà) Phạm Tiến Bình, Dương 
Công Bằng, Trần Quang Vấn (vợ Nguyễn Thị Chín)”. 

Căn cứ Điều 23, 24 của Luật tiếp cận thông tin để thực hiện quyền yêu 
cầu cung cấp thông tin theo quy định: 

Điều 23. Thông tin được cung cấp theo yêu cầu 

1. Những thông tin phải được công khai theo quy định tại Điều 17 của 

Luật này, nhưng thuộc trường hợp sau đây: 

a) Thông tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai; 

b) Thông tin hết thời hạn công khai theo quy định của pháp luật; 

c) Thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng người 

yêu cầu không thể tiếp cận được. 

2. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật 

cá nhân, bí mật gia đình đủ điều kiện cung cấp theo quy định tại Điều 7 của 

Luật này. 
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3. Thông tin liên quan đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của 

người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng không thuộc loại thông tin quy định 

tại Điều 17 của Luật này và khoản 2 Điều này. 

4. Ngoài thông tin quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, căn cứ vào 

nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện và khả năng thực tế của mình, cơ quan nhà 

nước có thể cung cấp thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ. 

Điều 24. Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin 

1. Người yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng các hình thức 

sau đây: 

a) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến trụ sở của cơ quan nhà 

nước yêu cầu cung cấp thông tin. 

Người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu điền các 

nội dung quy định tại khoản 2 Điều này vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin. 

Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin không biết chữ hoặc bị 

khuyết tật không thể viết yêu cầu thì người tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 

có trách nhiệm giúp điền các nội dung vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin; 

b) Gửi Phiếu yêu cầu qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax đến cơ 

quan cung cấp thông tin. 

2. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin phải được thể hiện bằng tiếng Việt 

gồm các nội dung chính sau đây: 

a) Họ, tên; nơi cư trú, địa chỉ; số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước 

công dân hoặc số hộ chiếu của người yêu cầu; số fax, điện thoại, địa chỉ thư 

điện tử (nếu có); 

b) Thông tin được yêu cầu cung cấp, trong đó chỉ rõ tên văn bản, hồ sơ, 

tài liệu; 

c) Hình thức cung cấp thông tin; 

d) Lý do, mục đích yêu cầu cung cấp thông tin. 

3. Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều 7 của Luật này thì phải kèm theo văn bản đồng ý của cá nhân, tổ chức 

liên quan.  

Như vậy đối với yêu cầu của ông Nguyễn Tiến Thịnh về việc cung cấp 

các thông tin: Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường 

60m và Hạ tầng kỹ thuật khung của các hộ gia đình: Phạm Tiến Bình, Dương 

Công Bằng, Trần Quang Vấn (vợ Nguyễn Thị Chín) nhưng không có văn bản 

đồng ý của các cá nhân trên, do đó Văn phòng HĐND-UBND thành phố không 
có cơ sở để cung cấp theo yêu cầu của ông. 
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Trên đây là nội dung trả lời đối với yêu cầu cung cấp thông tin của ông 

Nguyễn Tiến Thịnh, số nhà 138C, tổ 18, phường Him Lam, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND thành phố (b/c); 
- UBND phường Him Lam; 
- Ban tiếp công dân tỉnh (nắm); 
- Lưu: BTCD. . .  

 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
Phùng Minh Thư 

 
 


