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Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được “Đơn 

báo cáo” của bà Nguyễn Thị Nhung gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực 

HĐND tỉnh (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn phản ánh: Thông báo số 185/TB-UBND ngày 05/7/2021 của 

UBND tỉnh Bình Dương về kết quả giải quyết tố cáo đối với bà là không đúng 

luật tố cáo, bao che cho cấp dưới và đề nghị các cấp chỉ đạo điều chỉnh lối vào 

thửa đất 785 rộng 2m trên thửa đất 2486 tờ bản đồ số 2 (1THA) tại khu phố 

Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. 

Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

- Đối với nội dung phản ánh Thông báo số 185/TB-UBND ngày 05/7/2021 của 

UBND tỉnh Bình Dương về kết quả giải quyết tố cáo đối với bà là không đúng luật tố 

cáo, bao che cho cấp dưới:  

Theo quy định tại khoản 8 Điều 13 và khoản 1 Điều 37 của Luật Tố cáo năm 

2018: Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng quy 

định của pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo. Thủ tướng Chính 

phủ có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, đề nghị bà gửi 

đơn đến đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết. 
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- Đối với việc điều chỉnh lối vào thửa đất 785 lối vào 2m ở trên thửa đất 2486 tờ 

bản đồ số 2 (1THA), khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. 

Nội dung này đã được trả lời trong Thông báo số 185/TB-UBND ngày 05/7/2021 của 

UBND tỉnh Bình Dương về kết quả giải quyết tố cáo là không có cơ sở xem xét giải 

quyết: đề nghị bà xem lại nội dung trả lời tại Thông báo số 185/TB-UBND ngày 

05/7/2021 của UBND tỉnh Bình Dương để được rõ hơn. 

 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trả lời và hướng 

dẫn như trên đến bà Nguyễn Thị Nhung được rõ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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