
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

THANH TRA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 75/T.Tr-NV2 

v/v trả lời ý kiến của cử tri 

Bình Phước, ngày 10  tháng 3  năm 2020 

  

Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước. 

- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Bình Phước. 

- HĐND tỉnh. 

- Ủy ban MTTQ tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 371/UBND-TH ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh v/v trả 

lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

Tại mục 10 thể hiện: Cử tri Phạm Đức Hãnh, khu phố Ninh Phước, thị trấn Lộc 

Ninh, huyện Lộc Ninh: việc thực hiện quyết định của Tòa án nhân dân trong vụ án của 

gia đình cử tri đã kéo dài nhiều năm vẫn chưa được giải quyết, gây bức xúc và thiệt hại 

lớn cho gia đình cử tri, trong đó có nhiều dấu hiệu sai trái của các cơ quan chức năng. 

Đề nghị thành lập đoàn thanh tra gồm các cơ quan như Thanh tra Nhà nước, Viện kiểm 

sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban Kiểm tra, HĐND tỉnh để về thanh tra, kiểm tra 

một cách toàn diện về vụ án của gia đình cử tri nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch, 

khách quan, đúng người, đúng tội. 

Qua nghiên cứ nội dung kiến nghị của cử tri, Thanh tra tỉnh nhận thấy: 

Nội dung kiến nghị của cử tri Phạm Đức Hãnh chưa được rõ ràng, cụ thể. Do đó, 

đề nghị cử tri viết đơn nêu rõ cụ thể vụ việc gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để 

được xem xét, giải quyết theo quy định. 

Trên đây là nôị dung trả lời ý kiến kiến nghi ̣ của cử tri  Phạm Đức Hãnh, Thanh tra 

tỉnh báo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, 

Ủy ban MTTQ tỉnh biết, xử lý theo thẩm quyền./. 

Nơi nhận:                KT. CHÁNH THANH TRA 

- Như kính gửi;                                                                     PHÓ CHÁNH THANH TRA 

- Phòng NV2; 
- Lưu VT.   

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                Phạm Công Đức 
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