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

yêu cầu của bà Phạm Kim Cúc gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: đề nghị được giải quyết và công nhận quyền sử dụng đất theo 

biên bản Kiểm tra hiện trạng ngày 01/12/2021 của Đoàn xác minh 582 - Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc xác minh nội dung đơn của bà 

Phạm Kim Cúc.  

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:  

Vụ việc của bà Phạm Kim Cúc hiện nay UBND tỉnh đang giải quyết. Trong 

đơn bà có gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh, vì vậy đề nghị bà liên hệ đến UBND tỉnh để 

cung cấp thông tin và chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh. 

Trên đây là hướng dẫn của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh đối với đơn của bà Phạm Kim Cúc./. 
 

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 

 

 

 

 
 
 

 

                       Bùi Văn Ra 
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