
   

ĐOÀN ĐBQH-HĐND 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

VĂN PHÒNG 
[ 

Số:      /VP-DNTT 
V/v trả lời đơn khiếu nại bổ sung  

của bà Nguyễn Thị Xuân Thủy 
 
[ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Bình Dương, ngày    tháng 3 năm 2022 

 
 

 

 Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy 
[ 

 
 

 

 

(Địa chỉ: 208 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh) 
 
 
 
 

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

đơn khiếu nại bổ sung gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội và Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh của bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, SĐT: 0989485815 (đơn do 

bưu điện chuyển đến). 

Đơn có nội dung: bà Thủy là một trong các đồng thừa kế của bà Trần Thị 

Hường (có diện tích 21.251,78 m2 đất tọa lạc tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ 

An nằm trong diện thu hồi đất của dự án Đại học Quốc gia TP.HCM). Hiện nay, bà 

Thủy đang khiếu nại yêu cầu xem xét trả lại phần đất nêu trên cho gia đình bà tiếp 

tục canh tác vì 20 năm nay dự án không thực hiện, nếu dự án thực hiện thì phải bồi 

thường cho gia đình bà theo giá thị trường. Ngày 24/11/2021 Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành Văn bản số 

3145/UBND-KT trả lời đơn của bà Thủy với nội dung tạm ngưng giải quyết đơn 

khiếu nại của bà. Bà cho rằng việc tạm ngưng giải quyết đơn khiếu nại theo Văn 

bản trên là không đúng quy định của pháp luật. Do đó, bà yêu cầu tiếp tục giải 

quyết đơn khiếu nại của bà. 

 Qua xem xét nội dung đơn và các tài liệu kèm theo, Văn phòng Đoàn đại 

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

 - Ngày 05/7/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chuyển đơn của bà Nguyễn Thị 

Xuân Thủy đến UBND thành phố Dĩ An để xem xét giải quyết theo quy định của 

pháp luật (Văn bản số 128/HĐND-PC). 

 - Ngày 23/11/2021, UBND thành phố Dĩ An có văn bản phúc đáp số 341/BC-

UBND báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Xuân Thủy thuộc dự án 

xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM với nội dung: việc Hội đồng bồi thường tạm 

ngưng giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Xuân Thủy là do bà Thủy chưa cung cấp 

đủ giấy tờ về thừa kế, ủy quyền theo quy định. Ngày 02/11/2021, UBND thành phố 

Dĩ An đã chỉ đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất – Thường trực Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư dự án xây xựng khu Đại học Quốc gia TP.HCM phát thư 

mời số 243/TM-TTPTQĐ mời bà Nguyễn Thị Xuân Thủy đến làm việc để cung 

cấp hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, qua thông tin, hiện bà Thủy đang đi công tác nước 

ngoài nên không thể đến làm việc. Do đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

dự án xây xựng khu Đại học Quốc gia TP.HCM tạm ngưng giải quyết đơn của bà 
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Thủy và sẽ tiếp tục mời bà Thủy lên làm việc (sau khi bà Thủy đi nước ngoài về) 

để làm rõ một số nội dung có liên quan cũng như đề nghị cung cấp các tài liệu 

phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại. 

 Trên cơ sở văn bản trả lời của UBND thành phố Dĩ An như trên, Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị bà liên hệ với 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án xây xựng khu Đại học Quốc gia 

TP.HCM cung cấp hồ sơ liên quan đến việc khiếu nại, để được tiếp tục giải 

quyết đơn khiếu nại./. 

Nơi nhận:                                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG  
- 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;                                                                                                  

- Phòng DNTT; App, Web;                                                                            Bùi Văn Ra 

- Lưu: VT, Tuýt. 
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