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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Đồng Xoài, ngày           tháng 3 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả xử lý đơn tố cáo của bà Bùi Thị Duyên 

 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

 
 

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 66/HĐND ngày 

03/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xem xét, giải quyết đơn của bà 

Bùi Thị Duyên, cư ngụ tại: số 2, đường Trường Chinh, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài (nội dung: Tố cáo ông Vương Đức Lai - Chủ tịch 

UBND phường Tân Phú trong việc cưỡng chế tháo dỡ băng rôn, bảng hiệu 

của gia đình bà). 

Qua rà soát, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả xử lý đơn của 

bà Duyên như sau: 

Cùng nội dung đơn nêu trên, bà Duyên đã có đơn ghi ngày 13/5/2021 

gửi Ban Tiếp công dân-Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực 

Thành ủy Đồng Xoài. Ban Tiếp công dân-Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có 

Công văn số 50/PC-TD ngày 19/5/2021 và Thành ủy có Phiếu chuyển số 26-

PC/TU ngày 02/6/2021 chuyển đơn bà Duyên đến Ủy ban nhân dân thành 

phố. 

Sau khi tiếp nhận đơn của bà Bùi Thị Duyên, Ủy ban nhân dân thành 

phố đã có Công văn số 1002/UBND-TD ngày 14/6/2021 giao Thanh tra thành 

phố xem xét, đề xuất UBND thành phố hướng xử lý. 

Qua xác minh của Thanh tra thành phố thì nội dung bà Duyên tố cáo 

ông Vương Đức Lai - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Phú cưỡng chế 

tháo dỡ băng rôn, khẩu hiệu của bà xuất phát từ việc bức xúc thu hồi mặt bằng 

cho thuê của Cục 12, Tổng cục II, Bộ Quốc Phòng. Việc tổ chức cưỡng chế, 

tháo dỡ của Ủy ban nhân dân phường Tân Phú (do ông Vương Đức Lai trực 

tiếp chỉ đạo thực hiện), Ủy ban nhân dân phường có thành lập Tổ công tác (có 

sự tham gia, chứng kiến của Công an, An ninh phường, Tổ trưởng khu phố, 

các Ban, ngành phường …), có lập biên bản vi phạm. Nội dung đơn của bà 

Duyên tố cáo ông Lai nêu chưa chính xác, không đúng nội dung, bản chất sự 

việc. Việc trực tiếp chỉ đạo, tháo dỡ băng rôn của ông Vương Đức Lai là hành 

vi thi hành nhiệm vụ, công vụ, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Mặt 

khác việc cưỡng chế, thu hồi băng rôn, khẩu hiệu của Ủy ban nhân dân 

phường Tân Phú chưa gây thiệt hại cho gia đình bà Duyên. 



 

Từ lý do trên, đơn tố cáo của bà Duyên chưa đủ cơ sở để thụ lý, giải 

quyết theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 và Khoản 1, Điều 29 Luật Tố cáo 

năm 2018. Do đó, ngày 20/8/2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 

Thông báo số 816/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của bà 

Duyên. Đến nay, bà Duyên tiếp tục có đơn tố cáo nhưng không cung cấp tình 

tiết, chứng cứ mới, do đó Ủy ban nhân dân thành phố không xem xét, xử lý. 

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả xử lý 

Đơn tố cáo của bà Bùi Thị Duyên. 

(Gửi kèm: Thông báo số 816/TB-UBND ngày 20/8/2021 của UBND 

thành phố và các văn bản có liên quan)./. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban TCD-VPUBND tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- LĐVP, CV: TD; 

- Lưu: VT.  
 

                         CHỦ TỊCH 
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