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   Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên 
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Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Thành 

Trung, địa chỉ: tổ 7, khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước, SĐT: 0913644408 (đơn do Bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: phản ánh ông có thửa đất số 110, tờ bản đồ số 17, trên đất có 

04 ngôi mộ là người thân của ông, tọa lạc tại tổ 8, khu phố Phú Thọ, phường Phú 

Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trước đây, ông có đến UBND phường 

Phú Chánh để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được giải 

quyết với lý do trên đất có mộ. Năm 2020 ông có đơn tranh chấp đất với bà 

Nguyễn Thị Đo thì được biết chính quyền địa phương đã cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Đo trên đất có 04 ngôi mộ người thân của 

ông. Do đó, ông đề nghị xem xét những người có liên quan đến việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đo vì đã xâm phạm đến quyền sở hữu của 

gia đình ông. 

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

chuyển đơn của ông Nguyễn Thành Trung đến Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên 

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

 Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên 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 ông Nguyễn Thành Trung 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; 

- Ông Nguyễn Thành Trung (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 

 

 

 


		2022-06-27T09:37:14+0700


		2022-06-27T14:26:55+0700


		2022-06-27T14:27:00+0700


		2022-06-27T14:27:41+0700




