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          Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

 

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

khiếu nại gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh (HĐND) của ông Võ Văn Đông, địa chỉ số nhà 10B Đoàn Thị Điểm, 

phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, SĐT: 0909628519 

(đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: ông Đông là người thừa kế quyền và nghĩa vụ của bà Phan 

Thị Mê (mẹ của ông Đông) trong vụ án “Kiện đòi di sản thừa kế và yêu cầu bồi 

thường thiệt hại” đối với bị đơn ông Ngô Bá Sinh. Theo đơn, ông Đông cho 

rằng mẹ ông đã khởi kiện từ ngày 06/5/2013 đến nay, ông đã nhiều lần làm đơn 

khiếu nại đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tiến hành các thủ tục giải 

quyết vụ án nhưng đến nay vụ án vẫn chậm giải quyết. Do đó, ông đề nghị tiến 

hành các thủ tục để giải quyết dứt điểm vụ án cho gia đình ông. 

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 ông Võ Văn Đông 

đến Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương để xem xét, giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

 Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 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 ông Võ Văn Đông, đồng thời thông báo kết quả 

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

Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND tỉnh./.  [[ 
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Ban Pháp chế; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Ông Võ Văn Đông (thay trả lời); 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Lưu: VT, Tuýt. 
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