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      Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một 
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Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn tố 

cáo gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh của bà Trần Cẩm 

Hồng, địa chỉ 7/41, tổ 8, khu phố 5, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương, SĐT: 0392192179 (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: phản ánh từ ngày 11/9/2021 bà đã liên tục gửi đơn tố cáo 

UBND thành phố Thủ Dầu Một và UBND phường Định Hòa thu hồi đất trái pháp 

luật biến đất của gia đình bà thành đất công. Tuy nhiên, đơn của bà đến nay vẫn 

chưa được giải quyết. Do đó, bà đề nghị sớm giải quyết vụ việc của bà.  

 Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đơn của bà Trần Cẩm Hồng  

đến Chủ tịch UBND thành phố thủ Dầu Một để xem xét, giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

 Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một thông báo đến Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 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 Trần Cẩm Hồng, đồng thời thông báo kết quả 

đến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh để báo cáo 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Ban Pháp chế; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Trần Cẩm Hồng (thay trả lời); 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Lưu: VT, Tuýt. 
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