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 Ban Pháp chế Hội đồng nhân tỉnh (HĐND) nhận được đơn phản ánh của ông 

Nguyễn Văn Hưng, địa chỉ số 1/39, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (SĐT: 0903690999, đơn do bưu điện chuyển đến). 

 Nội dung đơn phản ánh: ông là nguyên đơn trong vụ kiện yêu cầu chia di sản 

thừa kế của ông Nguyễn Văn Nổi (ông nội của ông Hưng) tại Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, vụ kiện đến nay đã 05 năm vẫn chưa giải quyết, đã 

làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Đồng thời, ông cho rằng 

việc trả lời của Tòa án nhân dân tỉnh tại Văn  bản số 97/TA-DS ngày 09/5/2022 là 

chưa thỏa đáng cũng như ông không nhận được Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ 

án số 34/QĐST/DS ngày 30/11/2018. Do đó, ông đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương sớm giải quyết vụ án không tiếp tục kéo dài. 

 Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

nhận thấy: 

 Trước đây, ông có gửi đơn đến Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đơn có cùng nội 

dung trên. Ngày 20/01/2021 Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành Văn bản số 

10/HĐND-PC chuyển Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét giải quyết và báo 

có vụ việc của ông. 

 Ngày 09/5/2022, Tòa án nhân dân tỉnh có văn bản số 97/TA-DS về việc trả lời 

đơn đối với ông, đồng thời có gửi Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Theo nội dung văn bản 

trả lời đã trình bày lại toàn bộ quá trình thụ lý, giải quyết vụ án của ông và hiện nay 

vụ án vẫn đang được Thẩm phán tiến hành giải quyết. 

 Ngày 29/4/2022, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh đã có Văn bản số 122/VP-DNTT tiến hành rà soát việc giải quyết đơn, trong đó 
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có yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh báo vụ việc để Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc xử lý đơn, thư. 

 Ngày 11/5/2022, Tòa án nhân dân tỉnh có báo cáo số 536/BC-TAND với nội dung 

đã giải quyết đơn kiến nghị của ông bằng văn bản số 97/TA-DS ngày 09/5/2022.  

 Theo các văn bản trả lời trên của Tòa án nhân dân tỉnh thì vụ việc của ông vẫn 

đang được giải quyết. Vì vậy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị ông liên hệ đến Tòa 

án nhân dân tỉnh, cung cấp thông tin, trình bày những nội dung trả lời chưa thỏa 

đáng cũng như việc chưa nhận được Quyết định tạm đình chỉ để được giải đáp. 

Đồng thời Ban Pháp chế HĐND tỉnh vẫn tiếp tục theo dõi vụ việc của ông. 

 Trên đây là trả lời đơn của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với đơn của ông 

Nguyễn Văn Hưng./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 
 

Nguyễn Thị Thanh Mai 
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