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Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Kim 

Nhiều, địa chỉ 525/49/7 đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố Mỹ Hảo 2, phường 

Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, SĐT: 0973284497 (đơn do 

bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: ngày 07/10/2020 UBND thành phố Thủ Dầu Một ban hành 

Công văn số 2019/UBND-VP về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Kim 

Nhiều liên quan đến việc đề nghị trả lại khu đất có diện tích khoảng 1.650,8m2 

nằm ngoài ranh quy hoạch của dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ cho gia đình 

bà. Do không đồng ý với Văn bản trả lời của UBND thành phố Thủ Dầu Một bà 

đã khiếu nại đối với văn bản trả lời trên. Ngày 17/5/2021, Chủ tịch UBND thành 

phố Thủ Dầu Một ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với đơn 

của bà Nguyễn Thị Kim Nhiều. Ngày 18/6/2021 bà đã tiếp tục khiếu nại lần hai 

đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vụ việc 

của bà vẫn chưa được giải quyết. 

 Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực HĐND 

tỉnh chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Kim Nhiều đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Dương để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông báo đến Thường trực HĐND 

tỉnh về việc thụ lý, giải quyết đơn theo quy định; khi có kết quả giải quyết, đề nghị 

trả lời bằng văn bản về kết quả giải quyết đơn đến bà Nguyễn Thị Kim Nhiều, 

đồng thời thông báo kết quả đến Thường trực HĐND tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT; App Web; 

- Bà Nguyễn Thị Kim Nhiều (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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