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Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn khiếu nại lần 2 của ông Từ 

Phước Thiện, địa chỉ ấp Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương, SĐT: 0909746346 (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: phản ánh Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng từ chối cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông đối với phần đất có diện tích 10.171,5 m2 

thuộc thửa đất số 210, tờ bản đồ số 52, tọa lạc tại ấp Tha La, xã Định Thành, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ngày 17/3/2022 ông đã nộp đơn khiếu nại đến Ủy ban 

nhân dân huyện Dầu Tiếng. Tuy nhiên, từ khi nộp đơn đến nay Ủy ban nhân dân 

huyện Dầu Tiếng vẫn chưa giải quyết vụ việc của ông. 

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

chuyển đơn của ông Từ Phước Thiện đến Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng để 

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

 Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng 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 Từ Phước Thiện 

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 Từ Phước Thiện (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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