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BẢO CÁO 

Trả lời câu hỏi câu hỏi của độc giả Lìa Lao Của 

Thực hiện công văn số: 01/BBT, ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ban biên tập 

cổng thông tin điện tử huyện Yên Châu, về việc giao trả lời câu hỏi của độc giả Lìa 

Lao Của, bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, Yên Châu, Sơn La. 

Theo như câu hỏi của độc giả Lìa Lao Của, Bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, 

huyện Yên Châu “ Thứ 6 tuần trước tôi đi làm hồ sơ để đi làm thuê, UBND xã 

Chiềng Tương không làm cho. Mà đồng hao của tôi ở xã Chiềng On vẫn làm được, 

còn tôi lại không? Tại sao Chiềng On và Chiềng Tương cùng thuộc Yên Châu mà 1 

xã lại làm việc khác nhau?” 

Ủy ban nhân dân xã Chiềng Tương xin được trả lời tới độc giả và Ban biên 

tập cổng thông tin điện tử huyện Yên Châu như sau: 

Theo câu hỏi của độc giả chỉ ghi là thứ 6 tuần trước, không ghi ngày, tháng 

,năm và chỉ ghi là UBND xã Chiềng Tương không làm cho, không rõ là cán bộ hay 

công chức nào?  Tuy nhiên trong thời gian qua Ủy ban nhân dân xã Chiềng Tương 

đã chỉ đạo tuyên truyền đến toàn thể cán bộ và nhân dân để thực hiện nghiêm Chỉ 

thị 09/CT-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về 

tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid -19 và các văn bản liên quan cũng 

như các các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện và của Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 đặc biệt cuối tháng 02, đầu tháng 3 năm 2021 nếu cá nhân nào 

xin xác nhận hồ sơ để đi làm thuê thì phải trình bày rõ đi làm tại Công ty hay Doanh 

ngiệp nào, thuộc tỉnh nào xem có phải vùng công bố dịch hay không? Nếu là vùng 

có dịch thì tạm thời chưa xác nhận hồ sơ để đi làm thuê. 

 Bên cạnh đó độc giả có ghi rõ họ tên là Lìa Lao Của, bản Pa Kha 1, xã Chiềng 

Tương nhưng trong hộ tịch, hộ khẩu và trên thực tế bản Pa Kha 1 không có người 

nào tên Lìa Lao Của còn tại bản Pa Kha 2 xã Chiềng Tương có 02 người tên Lìa Lao 

Của.  



1. Lìa Lao Của, ( vợ tên Cô) là Bác sĩ hiện nay đang công tác tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Sơn La, con đang là học sinh tiểu học, vợ làm quán ăn. 

2. Lìa Lao Của, ( vợ tên Mỹ) có đồng hao tại xã Chiềng On, có 02 con hiện 

đang là sinh viên còn 2 vợ chồng thì buôn bán hàng tạp hóa.  

Qua trao đổi điện thoại với 02 Lìa Lao Của nói trên thì không có Của nào từng 

đi xin xác nhận hồ sơ cho cá nhân và xin xác nhận hộ người khác để đi làm thuê.  

Trên đây là báo cáo của UBND xã về việc trả lời nội dung công văn số 

01/BBT, ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện 

Yên Châu./. 

Nơi nhận: 

- BBTCTTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 
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