UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1429 /UBND

Điện Bàn, ngày 08

tháng 8 năm 2019

V/v xử lý đơn bà Phạm Thị Thanh, trú tại
thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước

Kính gửi:
- Đội Kiểm ra quy tắc đô thị;
- UBND xã Điện Phước;
- Bà Phạm Thị Thanh, trú tại thôn Nông Sơn 2,
xã Điện Phước.
Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn nhận đơn của bà Phạm Thị Thanh, trú
tại thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước (Đơn được UBND tỉnh chuyển theo Công
văn số 3666/UBND-TD ngày 27/6/2019; Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển theo
Công văn số 741-CV/BNCTU ngày 3/7/2019; Cơ quan cảnh sát điều tra Công
an tỉnh Quảng Nam chuyển theo Phiếu chuyển số 91/CSĐT-PC01 ngày
19/6/2019; Báo Công an Thành phố Đà Nẵng chuyển theo Phiếu chuyển số
198/PC-BCA ngày 28/6/2019). Nội dung: Trình bày việc xử lý đơn của cơ quan
chức năng liên quan đến việc ông Đào Xuân Vũ vi phạm hành lang giao thông
đường bộ, gây hư hại nhà của bà nhưng đến nay các cơ quan vẫn không giải
quyết.
Sau khi xem xét nội dung đơn trên, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến như
sau:
Liên quan đến nội dung đơn của bà Phạm Thị Thanh. Ngày 24/5/2019,
UBND thị xã ban hành Công văn số 877/UBND về việc xử lý đơn của bà Phạm
Thị Thanh, trú tại thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, UBND thị xã đã hướng dẫn
đơn cho bà Thanh và chuyển nội dung xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và
lĩnh vực giao thông đường bộ cho UBND xã Điện Phước giải quyết; ngày
10/5/2019, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị có Công văn số 09/KTQTĐT về việc trả
lời đơn của bà Phạm Thị Thanh; ngày 03/6/2019, UBND xã Điện Phước đã có
Báo cáo số 21/BC-UBND về việc giải quyết đơn kiến nghị của bà Phạm Thị
Thanh theo Công văn số 877/UBND ngày 24/5/2019 của UBND thị xã.
Tuy nhiên, qua xem xét nội dung Báo cáo số 21/BC-UBND ngày
03/6/2019 của UBND xã Điện Phước thì xét thấy UBND xã Điện Phước mới xử
lý đối với việc vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Đào
Xuận Vũ. Do đó, UBND thị xã yêu cầu UBND xã Điện Phước tiếp tục kiểm
tra, nghiên cứu, xử lý trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Vũ và trả lời bằng
văn bản cho bà Phạm Thị Thanh đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời
báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã Điện Bàn trước ngày 25/8/2019 để
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và thông
tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Báo Công an Tp Đà Nẵng.

Đối với việc bà Phạm Thị Thanh phản ánh ông Đào Xuân Vũ chưa hề
khôi phục lại tình trạng vỉa hè như trong văn bản trả lời của Đội kiểm tra quy tắc
đô thị. Vấn đề này, UBND thị xã yêu cầu Đội Kiểm tra quy tắc đô thị kiểm tra
lại việc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ đối với ông Đào Xuân Vũ và trả lời bằng văn bản cho bà Phạm
Thị Thanh đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo kết quả giải
quyết về UBND thị xã Điện Bàn trước ngày 25/8/2019 để tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và thông tin cho Cơ quan
cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Báo Công an Tp Đà Nẵng.
Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã thông tin cho bà Phạm Thị Thanh được rõ
và đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan triển khai, thực hiện./.
(Gửi kèm theo Công văn số 877/UBND ngày 24/5/2019 của UBND thị xã
Điện Bàn; Công văn số 09/KTQTĐT ngày 10/5/2019 của Đội Kiểm tra quy
tắc đô thị; Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 03/6/2019 của UBND xã Điện
Phước; đơn và tài liệu của công dân)
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c);
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh;
- Báo Công an Tp. Đà Nẵng;
- CT UBND thị xã (b/c);
- Như trên;
- CVP; CV (c. Thuận);
- Lưu: VT, c. Huệ.
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