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Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Ngọc, Tổ 10, phường Thanh Trường,  

  thành phố Điện Biên Phủ. 
 

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị 

Ngọc, Tổ 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Nội dung phản ánh: Thái độ năng lực của bà Trần Thị Vân, Giám đốc trung tâm 

Quản lý đất đai và bà Nguyễn Thị Nhuần, công chức tiếp công dân của UBND 

thành phố. 

UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho phòng Nội vụ thành phố tiến hành 

kiểm tra xác minh nội dung phản ánh. Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra, xác 

minh của Phòng Nội vụ thành phố, UBND thành phố trả lời như sau: 

I. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG PHẢN ÁNH 

1. Công dân phản ánh bà Trần Thị Vân – Giám đốc Trung tâm Quản lý 

đất đai thành phố Điện Biên Phủ không trả lời thắc mắc của công dân; về thái 

độ làm việc, đạo đức phong cách làm việc chưa đủ để làm việc giúp dân 

- Theo trình bày của người viết đơn phản ánh: vào sáng ngày 18/01/2022, tại 

phòng làm việc của bà Trần Thị Vân, công dân Nguyễn Thị Ngọc có đến gặp bà 

Trần Thị Vân để hỏi về vấn đề đất đai tuy nhiên bà Trần Thị Vân không nói, không 

trả lời mặc dù đã hỏi nhiều lần. Tại thời điểm này chỉ có bà Trần Thị Vân và công 

dân Nguyễn Thị Ngọc. 

- Giải trình của bà Trần Thị Vân:  

Sáng ngày 18/01/2022, tôi có tiếp bà Bùi Thị Lan, tổ dân phố 4, phường Thanh 

Trường, thành phố Điện Biên Phủ về việc đề nghị được giao đất có thu tiền đối với 

trường hợp gia đình nhiều thế hệ. Tôi đã thông tin lại cho bà Lan lại nội dung cụ thể: 

Hiện nay, trên cơ sở quỹ đất tái định cư hiện có, căn cứ vào sổ hộ khẩu của người có 

đất thu hồi, thành phố đang thực hiện ưu tiên xét giao đất đối với trường hợp gia 

đình nhiều thế hệ thật sự đang rất bức xúc về chỗ ở (bố mẹ xin cho con cái), các 

trường hợp còn lại tiếp tục được xem xét theo quy định.  Sau khi bà Lan về, bà 

Nguyễn Thị Ngọc (mẹ của bà Lan) có lên phòng làm việc của tôi, mặc dù đã giải 

thích với bà Nguyễn Thị Ngọc là đã trả lời bà Lan (con của bà Ngọc) nhưng cá nhân 

vẫn to tiếng, làm ầm ĩ, chất vấn liên tục nhưng không để tôi trả lời, việc này quàng 

sang việc khác. Sau đó, khi thấy bà Ngọc lớn tiếng, đồng chí Nguyễn Thị Nhuần – 
Ban Tiếp công dân có sang nhắc nhở bà Ngọc về thái độ làm việc, thì bà Ngọc tiếp 

tục quay sang Ban tiếp công dân để to tiếng với đồng chí Nhuần.  
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Đối với nội dung đề nghị của gia đình: Gia đình bà Bùi Thị Lan thuộc diện gia 

đình nhiều thế hệ, đủ điều kiện để xem xét giao đất có thu tiền. Hiện nay, trên cơ sở 

quỹ đất tái định cư hiện có, căn cứ vào sổ hộ khẩu của người có đất thu hồi, thành 

phố đang thực hiện ưu tiên xét giao đất đối với trường hợp gia đình nhiều thế hệ thật 

sự đang rất bức xúc về chỗ ở (bố mẹ xin cho con cái), các trường hợp còn lại tiếp tục 

được xem xét theo quy định. Đơn vị đã tổng hợp danh sách, thống nhất với phòng 

Tài nguyên & Môi trường tham mưu cho UBND thành phố xét giao đất cho gia 

đình. Bà Nguyễn Thị Ngọc không phải là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp của dự 

án. Mặt khác, cá nhân bà Ngọc đã nhiều lần đến Trung tâm Quản lý đất đai. Đơn vị 

đã hướng dẫn, giải thích theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tuy nhiên bà Ngọc cố tình 

suy diễn sang những việc khác không thuộc thẩm quyền của đơn vị, đến tận nhà 

riêng của tôi để yêu cầu trả lời, thậm chí con rể bà Ngọc còn gọi điện làm phiền tôi 

bằng lời lẽ khiếm nhã. Việc bà Ngọc thường xuyên đến Trung tâm yêu cầu được trả 

lời nội dung đã được hướng dẫn giải thích gây ảnh hưởng không tốt đến việc thực 

hiện nhiệm vụ của viên chức trong đơn vị.  

2. Công dân phản ánh bà Nguyễn Thị Nhuần - Công chức tiếp công dân 

thành phố có thái độ hỗn láo, xúc phạm công dân 

- Theo trình bày của người viết đơn phản ánh: Cùng trong sáng ngày 
18/01/2022 khi công dân Nguyễn Thị Ngọc đang làm việc với Bà Trần Thị Vân; bà 

Nguyễn Thị Nhuần ở phòng tiếp công dân xông đến và bảo mọi người làm việc 

xung quanh “Chúng mày như thế mà không gọi bảo vệ à” sau đó nói với công dân 

Nguyễn Thị Ngọc là “Bà ngồi im đấy” và lấy điện thoại gọi bảo vệ và công an 

phường đến. 

- Giải trình của bà Nguyễn Thị Nhuần:  

Tầm khoảng 10 giờ ngày 18/01/2022 bà Ngọc có đến UBND thành phố ngồi 

chờ đồng chí Trần Thị Vân – Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai (đang tiếp công 
dân) ở hành lang trước cửa Ban tiếp công dân. Trong khi chờ cô Vân, bà Ngọc đã 

gặp những người dân đến UBND thành phố để giải quyết công việc, tại đây bà Ngọc 

đã có những lời nói cố ý xuyên tạc như “thu hồi đất của dân đền bù với giá rẻ mạt 

khác gì cướp đất của dân...”. Sau đó khoảng 10h45’ bà Ngọc sang phòng đồng chí 

Vân và nói rất to, xúc phạm đồng chí Vân “câm như hến, không có trình độ gì...” 
Bà Ngọc nói to, làm ồn ào cả trụ sở cơ quan, ảnh hưởng đến công việc của các 

phòng, ban khác trong đó có tôi đang tiếp công dân. Tôi có sang phòng đồng chí 

Vận gặp bà Ngọc nhắc nhở giải thích tuy nhiên bà Ngọc vẫn không nghe và tiếp tục 

xúc phạm đồng chí Vân và tôi buộc tôi phải nhờ gọi bảo vệ đưa bà Ngọc đi. Bà 
Ngọc cho rằng tôi cho gọi bảo vệ mời bà về là hành động không tôn trọng người già 

nên ngày 20/01/2022 bà Ngọc tiếp tục lên Ban tiếp công dân, vừa gặp tôi bà Ngọc 

đã dùng những từ ngữ khiếm nhã, bất lịch sự với tôi. Trước sự việc xảy ra buộc tôi 

phải báo cáo Lãnh đạo Ban tiếp công dân để mời bảo vệ và Công an phường lên làm 

việc, sau khi các lực lượng đến đã mời bà Ngọc về. Sau đó vài ngày bà Ngọc lại tiếp 
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tục đến Ban tiếp công dân gặp tôi và vẫn dùng lời nói bất lịch sự, khiếm nhã, lần này 

tôi cũng tiếp tục mời bảo vệ đến. 

Mặc dù trong quá trình tiếp xúc với công dân có nhiều bức xúc, căng thẳng tuy 

nhiên tôi không có lời nói nào là bất lịch sự, hỗn láo đối với bà Ngọc, như công dân 

đã phản ánh. 

II. KẾT LUẬN NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của Phòng Nội vụ thành phố đã 

làm việc với từng cá nhân là công dân Nguyễn Thị Ngọc và Bà Trần Thị Vân về 

nội dung phản ánh thái độ im lặng của Bà Trần Thị Vân không trả lời thắc mắc của 

công dân. Bà Trần Thị Vân giải trình là “đã giải thích cho đối tượng bị ảnh hưởng 

trực tiếp của dự án là Bà Bùi Thị Lan (con của bà Nguyễn Thị Ngọc) trong buổi 

sáng hôm đó, nhưng sau đó bà Nguyễn Thị Ngọc lên phòng làm việc gặp tôi, mặc 

dù đã giải thích với bà Nguyễn Thị Ngọc là đã trả lời bà Lan (con của bà Ngọc) 

nhưng cá nhân vẫn to tiếng, làm ầm ĩ, chất vấn liên tục không để tôi trả lời, suy diễn 

và hỏi những câu không thuộc thẩm quyền của đơn vị”. Trong quá trình Bà Trần Thị 

Vân làm việc với công dân Nguyễn Thị Ngọc không có nhân chứng, chứng kiến 

trực tiếp và chứng cứ chứng minh nên không đủ cơ sở kết luận bà Trần Thị Vân có 

thái độ im lặng không trả lời thắc mắc của công dân. 

Về nội dung phản ánh Bà Nguyễn Thị Nhuần có thái độ hỗn láo, xúc phạm 

công dân qua quá trình trao đổi với công dân Nguyễn Thị Ngọc và Bà Nguyễn Thị 

Nhuần. Công dân Nguyễn Thị Ngọc trình bày “Bà Nguyễn Thị Nhuần nói với đồng 

nghiệp là Chúng mày như thế mà không gọi bảo vệ à và nói với công dân Nguyễn 

Thị Ngọc là bà ngồi im đấy, sau đó gọi bảo vệ và công an đến”. Bà Nguyễn Thị 

Nhuần giải trình “do bà Ngọc nói to ồn ào bên phòng đồng chí Vân, tôi có sang 

nhắc nhở tuy nhiên bà Ngọc không nghe. Việc gọi bảo vệ và công an đến là do công 

dân xúc phạm người làm việc ở cơ quan, nói to ồn ào gây mất trật tự ảnh hưởng đến 

công việc của các phòng, ban khác. Bản thân không có lời nói nào là bất lịch sự, 

hỗn láo đối với công dân”. Theo phản ánh của công dân Nguyễn Thị Ngọc về 

những lời nói của bà Nguyễn Thị Nhuần và báo cáo kết quả xác minh, thu thập 

thông tin của phòng Nội vụ không nhận được phản ánh nào khác thể hiện bà Nguyễn 

Thị Nhuần có lời nói, hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức đối với công dân nên 

không đủ cơ sở để kết luận bà Nguyễn Thị Nhuần hỗn láo, xúc phạm công dân. 

Để nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, UBND thành phố yêu cầu 
Trung tâm Quản lý đất đai thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố và các cá nhân 
thực hiện nhiệm vụ khi tiếp công dân: 

- Thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác tiếp công dân; 

- Tổ chức thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư đảm 

bảo tuân thủ đúng quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và 

các văn bản hướng dẫn thi hành.  
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- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình tiếp công dân, giải quyết công 

việc với tổ chức, cá nhân: Cần có thái độ, tác phong, cử chỉ, lời nói lịch sự, khiêm 

tốn, đúng mực, Giao tiếp, ứng xử phải có thái độ nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải 

thích, hướng dẫn cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc; ngôn 

ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc, tránh gây hiểu lầm, bức xúc cho người dân, 

làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tập thể cơ quan Nhà nước. Nếu công dân có 

thái độ nóng nảy, bức xúc cán bộ tiếp công dân phải nhã nhặn, mềm dẻo, ứng xử 

linh hoạt, cần động viên, tạo điều kiện để công dân bình tĩnh trình bày nội dung sự 

việc, yêu cầu cần giải quyết. Trường hợp công dân có thái độ thiếu văn hóa, cán bộ 

tiếp công dân cần chấn chỉnh, yêu cầu công dân thực hiện nghiêm túc Nội quy địa 

điểm tiếp công dân. 

Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố đối với đơn phản ánh của 

bà Nguyễn Thị Ngọc, Tổ 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Trung tâm QLĐĐ TP; 
- Ban Tiếp công dân TP; 
- Lưu:VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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