
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

Số:           /STNMT-TTra 
 

V/v trả lời đơn của gia đình ông Nguyễn 

Minh Đàn vợ là bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn 

C1a, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 
 

Điện Biên,  ngày       tháng    năm 2020 
 

 
 Kính gửi: Bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn C1a, xã Thanh Luông, 

                  huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

 

Ngày 16/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nhận được 

đơn của gia đình ông Nguyễn Minh Đàn vợ là bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn 

C1a, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn và kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, 

tài liệu và các văn bản có liên quan; Sở Tài nguyên và Môi trường có ý 

kiến như sau: 

Các nội dung kiến nghị của gia đình ông Nguyễn Minh Đàn vợ là bà 

Bùi Thị Nhu liên quan đến khu đất Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý, sử 

dụng làm Thao trường bắn tại địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban, ngành và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát và đã trả lời cụ thể 

tại Văn bản số 1255/STNMT-TTr ngày 06/12/2019 về việc trả lời nội dung 

kiến nghị của bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn C1a, xã Thanh Luông, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nội dung đơn của gia đình ông Nguyễn Minh 

Đàn vợ là bà Bùi Thị Nhu đề ngày 13/12/2019 không có nội dung mới. Đề 

nghị gia đình ông Nguyễn Minh Đàn vợ là bà Bùi Thị Nhu thực hiện theo 

đúng Văn bản số 1255/STNMT-TTr ngày 06/12/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với nội 

dung đơn của gia đình ông Nguyễn Minh Đàn vợ là bà Bùi Thị Nhu, trú tại 

Thôn C1a, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND huyện Điện Biên; 

- Bộ chi huy quân sự tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, HSTTr. 

 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Ngôn Ngọc Khuê  
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