ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 782/BC-UBND

Yên Châu, ngày 06 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Quá trình và kết quả giải quyết đơn của bà Vũ Thị Nga - bản Kim Chung 2,
xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Ngày 23/12/2020, UBND huyện Yên Châu nhận được đơn đề nghị của bà
Vũ Thị Nga; hộ khẩu thường trú bản Kim Chung 2, xã Phiêng Khoài, huyện Yên
Châu, tỉnh Sơn La.
UBND huyện Yên Châu báo cáo quá trình giải quyết đơn và kết quả giải
quyết đơn của bà Vũ Thị Nga - bản Kim Chung 2, xã Phiêng Khoài, huyện Yên
Châu, tỉnh Sơn La như sau:
1. Tóm tắt nội dung đơn
“Sáng ngày 16/12/2020, bà Vũ Thị Nga đưa con trai Vũ Nhật Minh, sinh
ngày 10/4/2016 đến học tại Trường Mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài như
mọi ngày. Buổi chiều bà Nga nhờ em gái Vũ Hồng Tươi đón con, thì thấy con bị
đau, đã kiểm tra phát hiện cánh tay con bị sưng, có hỏi cô giáo, nhưng cô giáo
nói cháu không bị ngã ở đâu cả. Đến ngày 18/12/2020, gia đình có mang con đi
chụp chiếu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn, bác sỹ cho biết con bị gãy
xương đòn và chấn thương đau phần ngực. Gia đình đã gọi điện trao đổi với cô
Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, nhưng nhà trường vẫn không giải quyết
cho gia đình. Ngày 21/12/2020, gia đình cho con đi khám tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Sơn La, bác sỹ cho biết con bị gẫy xương đòn tay phải. Đề nghị UBND
huyện xem xét, giải quyết cho gia đình…”.
2. Quá trình giải quyết đơn
Sau khi xem xét nội dung đơn của bà Vũ Thị Nga, UBND huyện đã giao
các đơn vị liên quan gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Phiêng Khoài,
Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện xem xét, giải quyết vụ việc theo
quy định, kết quả:
- Sau khi tiếp nhận đơn của bà Vũ Thị Nga (ngày 23/12/2020), ngày
24/12/2020 UBND huyện Yên Châu có Công văn số 2262/UBND-TD, giao
phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu giải quyết đơn đề nghị của bà Vũ Thị
Nga. Ngày 30/12/2020, phòng Giáo dục và Đào tạo có Báo cáo số 136/BCPGDĐT về kết quả xác minh thông tin liên quan đến đơn đề nghị của bà Vũ Thị
Nga tại Trường mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài. Kết quả: Do tình tiết vụ
việc phức tạp, phòng Giáo dục và Đào tạo không đủ điều kiện về chuyên môn,
nghiệp vụ để tham mưu giải quyết, đề xuất giao Công an xã Phiêng Khoài xác
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minh, làm rõ;
- Trên cơ sở đề nghị của phòng Giáo dục và Đào tạo, ngày 07/01/2021
UBND huyện Yên Châu có Công văn số 27/UBND-TD, giao UBND xã Phiêng
Khoài chỉ đạo Công an xã xác minh nội dung đơn của bà Vũ Thị Nga. Ngày
12/01/2021 Công an xã Phiêng Khoài chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện
Yên Châu giải quyết theo thẩm quyền;
- Ngày 13/01/2021, Công an huyện Yên Châu tiếp nhận báo cáo cùng hồ
sơ liên quan đến đơn của bà Vũ Thị Nga và tiến hành kiểm tra, xác minh theo
quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT/BCABQP-BNN-VKSNDTC ngày 29/12/2017: Tổng thời hạn giải quyết vụ việc trên
là 04 tháng (từ ngày 13/01 - 13/5/2021). Ngày 04/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều
tra (CSĐT) Công an huyện Yên Châu ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự
đối với vụ việc nêu trên theo quy định tại Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự do
không có căn cứ kết luận nguyên nhân dẫn đến việc cháu Bùi Vũ Nhật Minh bị
thương cũng như nội dung đơn của bà Vũ Thị Nga tố giác cô giáo Nguyễn Thị
Mai Thu ném đĩa vào vai cháu Bùi Vũ Nhật Minh và thông báo cho gia đình bà
Vũ Thị Nga biết (Thông báo số 596/TB-ĐTTH ngày 04/5/2021 của Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu). Tuy nhiên, gia đình bà Vũ Thị Nga
không nhất trí và ngày 26/5/2021, bà Vũ Thị Nga tiếp tục có đơn khiếu nại gửi
Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu, nội dung không nhất trí với Thông
báo số 596/TB-ĐTTH ngày 04/5/2021 nên Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp
tục giải quyết đơn theo quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình
sự;
- Ngày 04/6/2021, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an huyện ra Quyết định
giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-HS-KT-MT, nội dung đồng chí Phó Thủ trưởng
cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu ký Kết luận số 11/KLGQ-ĐTTH kết
luận việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, Quyết định không khởi tố vụ án hình
sự đối với tố giác tội phạm của bà Vũ Thị Nga là đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên bà Vũ Thị Nga vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu nại đến Viện kiểm
sát nhân dân huyện Yên Châu;
- Ngày 21/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu nhận được
đơn khiếu nại của bà Vũ Thị Nga, căn cứ Điều 475 Bộ luật tố tụng hình sự, ngày
30/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu ra Quyết định số 02/QĐVKS về việc giải quyết khiếu nại, kết quả:…bác đơn của bà Vũ Thị Nga, giữ
nguyên toàn bộ Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-HS-KT-MT ngày
04/6/2021 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu; và gửi quyết định giải
quyết khiếu nại cho bà Vũ Thị Nga. Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐVKS ngày 30/6/2021 là quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 và có hiệu lực
pháp luật. Tuy nhiên, bà Vũ Thị Nga vẫn không đồng ý và có đơn gửi Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đến ngày 02/7/2021, UBND huyện Yên Châu tiếp tục nhận được Công
văn số 582/TTr-NV3 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc chuyển đơn
của công dân. Ngày 05/7/2021 UBND huyện Yên Châu tiếp tục có Công văn số
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1250/UBND-TD về việc chuyển đơn của bà Vũ Thị Nga giao Công an huyện
Yên Châu tham mưu trả lời;
- Ngày 23/7/2021, Ban thường vụ huyện ủy Yên Châu có Công văn số
636-CV/HU về trả lời nội dung thông tin dư luận xã hội gửi Ban tuyên giáo tỉnh
ủy, Văn phòng tỉnh ủy Sơn La và yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp
tục xem xét lại vụ việc;
- Ngày 28/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu có Báo cáo
số 883/BC-ĐTTH về việc báo cáo xem xét lại nội dung đơn của công dân Vũ
Thị Nga. Kết quả “nhận thấy vụ việc không có tình tiết mới … đồng thời thông
báo và giải thích cho chị Nga biết: Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu
nại lần đầu, nếu chị Nga không đồng ý với Quyết định của Thủ trưởng Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, chị Vũ Thị Nga có quyền khiếu nại
đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu…”;
- Để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, ngày 29/7/2021 UBND huyện Yên
Châu ban hành Công văn số 1465/UBND-TD về việc chuyển đơn bà Vũ Thị Nga
đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu để tiếp tục xem xét lại vụ việc của
bà Vũ Thị Nga. Ngày 30/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu có Báo
cáo số 158/BC-VKS xem xét giải quyết nội dung đơn của công dân bà Vũ Thị
Nga. Kết quả: Không có căn cứ để giải quyết lại vụ việc, vụ việc đã được giải
quyết theo trình tự quy định tại Điều 475 Bộ luật tố tụng hình sự tại Quyết định
giải quyết khiếu nại số 02/QĐGQKN ngày 30/6/2021 của Viện Kiểm sát nhân
dân huyện Yên Châu. Không có căn cứ chứng minh việc cô giáo Nguyễn Thị Mai
Thu và cô giáo Lò Thị Thảo gây thương tích cho cháu Bùi Vũ Nhật Minh. Bác
đơn khiếu nại của bà Vũ Thị Nga và giữ toàn bộ Quyết định giải quyết khiếu nại
số 02/QĐ-HS-KT-MT ngày 04/6/2021 của Cơ quan CSĐT Công an huyện được
gửi cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu và bà Vũ Thị Nga;
- Ngày 03/8/2021, Công an huyện Yên Châu nhận được Công văn số
410/TTr ngày 29/7/2021 của Thanh tra Công an tỉnh Sơn La về trả lời đơn của
công dân. Kết quả: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu đã tiến
hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng quy định, trình tự, thủ tục
và ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên là có căn
cứ và phù hợp với các quy định của pháp luật”.
3. Kết quả giải quyết đơn
Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, các cơ quan liên quan, UBND huyện
Yên Châu xét thấy quá trình giải quyết đơn của bà Vũ Thị Nga được tiến hành
theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Nguyên nhân việc giải quyết đơn kéo dài là do bà Vũ Thị Nga không nhất
trí với kết quả giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu, Viện
kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu, gửi đơn đến các cơ quan chức năng và báo
chí.
UBND huyện Yên Châu báo cáo quá trình và kết quả giải quyết đơn của bà
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Vũ Thị Nga - bản Kim Chung 2, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đến
các cấp có thẩm quyền nắm, thông báo cho các cơ quan truyền thông, báo chí biết./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (b/c);
- Đ/c Lường Thị Vân Anh (b/c);
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Thường trực UBND huyện;
- Ban tuyên giáo huyện ủy;
- Đảng ủy, UBND xã Phiêng Khoài;
- Cơ quan truyền thông, báo chí;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Bà Vũ Thị Nga;
- Lưu: VT, ….b.
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