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Bảo Yên, ngày       tháng 10 năm 2021  

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi đối thoại với công dân: bà Hoàng Thị Miền, bà Mai Thị Phương 
cư trú tại bản 1 Vài Siêu, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên 

  

Ngày 14/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên tổ chức buổi đối thoại 

về nội dung giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Miền, bà Mai Thị Phương cư trú 

tại bản 1 Vài Siêu, xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên, tại trụ sở tiếp công dân 

huyện Bảo Yên. Đồng chí Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi đối 

thoại; tham dự buổi đối thoại gồm: Lãnh đạo, chuyên viên cơ quan: Ban Tổ chức 

Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phòng Nội Vụ, Thanh tra huyện, Công 

an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng Công an xã Thượng Hà và bà Hoàng 

Thị Miền, bà Mai Thị Phương. 

Sau khi nghe Chánh Thanh tra huyện báo cáo kết quả giải quyết các nội 

dung đơn thư của bà Hoàng Thị Miền, bà Mai Thị Phương cư trú tại bản 1 Vài 

Siêu, xã Thượng Hà từ năm 2019 đến nay; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Hà và ý kiến, kiến 

nghị của bà Hoàng Thị Miền, bà Mai Thị Phương. Đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ 

tịch UBND huyện kết luận các nội dung của buổi đối thoại như sau: 

Trong 06 nội dung bà Hoàng Thị Miền, bà Mai Thị Phương đề nghị, kiến 

nghị và tố cáo, gồm: (1) Vụ việc ngày 01/01/2019, xảy ra tại nhà ông Nguyễn 

Thế Bắc thôn 1 Vài Siêu, xã Thượng Hà;(2) Vụ việc ông Nguyễn Trọng Lượng - 

Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã đánh bạc; (3) Vụ việc ngày 22/4/2020, ông 

Nguyễn Trọng Lượng đưa người đến nhà ông Nguyễn Công Hoan trú tại bản 

Bon 2, xã Minh Tân đòi tiền và đánh ông Hoan; (4) Vụ việc bà Hoàng Thị Miền 

tố giác ông Nguyễn Trọng Lượng thù hằn cá nhân, tổ chức cả nhà đến áp đáo 

nhà bà Hoàng Thị Miền; (5) Vụ việc bóc thư của bà Hoàng Thị Miền ngày 

07/12/2020; (6) Tố cáo ông Đinh Kim Như, Phó Trưởng Công an huyện, có 

hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn ban hành văn bản số 01 ngày 05/01/2021 có 

nội dung sai lệch hồ sơ, vu khống gia đình bà Hoàng Thị Miền để bao che cho 

anh Nguyễn Trọng Lượng là đảng viên, công chức xã Thượng Hà. 

Trong các nội dung đề nghị, kiến nghị và tố cáo nêu trên, Công an huyện 

Bảo Yên đã thụ lý, điều tra, xác minh, giải quyết 05 nội dung, cụ thể: 

- Đơn tố giác ông Nguyễn Trọng Lượng cho vay nặng lãi và hành hung 

Nguyễn Công Hoan: Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên đã tiến hành xác 
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minh, kết quả xác định việc tố cáo là không có căn cứ (đã trả lời tại Thông báo 

số 124/TB ngày 30/07/2021 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên). 

- Về việc ông Nguyễn Trọng Lượng đánh bạc: Công an huyện Bảo Yên đã 

xử lý hành chính đối với ông Lượng và các đối tượng có liên quan đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Đơn tố cáo ông Nguyễn Trọng Lượng tổ chức áp đáo tại gia, cố ý gây 

thương tích: Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên đã tiến hành xác minh, kết 

quả xác định việc tố cáo của bà Miền là không có căn cứ (Trả lời tại Thông báo 

số 01 ngày 05/01/2021 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên).  

- Về việc nghi ngờ ông Nguyễn Trọng Lượng - Công chức Văn phòng - 

Thống kê xã Thượng Hà bóc thư cá nhân của bà Miền: Ngày 18/01/2021, Công 

an huyện Bảo Yên đã có Thông báo kết luận giám định số 10 của Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Bảo Yên với nội dung: Không thu được dấu vết đường 

vân đủ yếu tố giám định và đã trả lời trực tiếp cho bà Hoàng Thị Miền. 

- Đơn tố cáo ông Đinh Kim Như - Phó Trưởng Công an huyện bao che 

cho ông Nguyễn Trọng Lượng: Công an huyện Bảo Yên đã tiến hành mời bà 

Miền, bà Phương để làm việc và đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ, tuy nhiên 

bà Miền, bà Phương không cung cấp được thông tin, tài liệu liên quan đến nội 

dung tố cáo (đã trả lời tại Thông báo số 27/TB-CSĐT ngày 08/02/2021 của Cơ 

quan CSĐT về việc không thụ lý đơn tố cáo). 

Đồng thời, các nội dung đề nghị, kiến nghị nêu trên đã được UBND xã 

Thượng Hà, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét xử lý và trả lời công dân theo 

quy định. Huyện ủy, UBND huyện đã xem xét các nội dung, tổ chức đối thoại, 

gặp gỡ và đã có các văn bản trả lời, kết luận liên quan đến các vụ việc bà Miền, 

bà Phương kiến nghị, đề nghị, tố cáo.  

Tuy nhiên, đến nay bà Hoàng Thị Miền và bà Mai Thị Phương vẫn không 

đồng ý với nội dung giải quyết của các cơ quan, đơn vị và huyện Bảo Yên. Do 

vậy, bà Miền và bà Phương vẫn có đơn thư gửi các cơ quan đề nghị xem xét xử 

lý. Ngoài ra, UBND huyện cũng chỉ đạo UBND xã Thượng Hà tổ chức hòa giải 

nhưng cả hai bên đều không nhất trí giải hòa. 

Để giải quyết dứt điểm và là lần cuối giải quyết các nội dung trên, UBND 

huyện đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên tham mưu thành lập Tổ công 

tác do đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy làm Tổ trưởng, các thành viên gồm 

có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Đảng ủy, UBND xã Thượng Hà để 

kiểm tra về trình tự, thủ tục, nội dung mà các cơ quan, đơn vị đã giải quyết liên 

quan đến các đơn kiến nghị, đề nghị, tố cáo của bà Miền, bà Phương từ năm 

2019 đến nay; nội dung kiểm tra xong trước ngày 01/12/2021. Trên cơ sở kết 

quả kiểm tra, Tổ công tác sẽ tham mưu, đề xuất để Huyện ủy, UBND huyện xem 

xét xử lý dứt điểm nội dung liên quan đến các đơn thư của bà Miền, bà Phương. 
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Sau khi giải quyết lần cuối, các vụ việc trên nếu không có tình tiết mới, Huyện 

ủy, UBND huyện sẽ không thụ lý các nội dung đã được giải quyết. Trường hợp, 

bà Miền và bà Phương không đồng tình với nội dung giải quyết của Huyện ủy, 

UBND huyện Bảo Yên thì đề nghị bà Miền và bà Phương có đơn kiến nghị gửi 

cơ quan cấp trên để được xem xét, giải quyết theo quy định. 

 Trên đây là kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi đối thoại ngày 14/10/2021, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông 

báo để các cơ quan, đơn vị, UBND xã Thượng Hà và các cá nhân có liên quan 

biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy,  
- TT. HĐND huyện (b/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- UBKT Huyện ủy; 
- Ban Tổ chức Huyện ủy; 
- Công an huyện; 
- Phòng Nội vụ; 
- Thanh tra huyện; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- ĐU, UBND xã Thượng Hà; 
- Bà Hoàng Thị Miền; 
- Bà Mai Thị Phương; 
- Lưu: VT, TH. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
 

 
Lê Thị Soát 
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