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      Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh  

                       (Trụ sở chính: Lô J53, đường NE8, phường Thới Hòa,  

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) 
[ 
[ 

 
 

 

 
[ 

[ 
[[ 

  

 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn cầu cứu của 15 hộ dân (có 

danh sách kèm theo) mua đất của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây 

dựng Địa ốc Kim Oanh (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: phản ánh năm 2015 các hộ dân có mua đất nền của Công ty Cổ 

phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) tọa 

lạc tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Việc 

mua, bán các hộ dân đã thực hiện thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Các hộ dân cho 

rằng từ khi mua đất đến nay các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất để tiến hành các thủ tục xây dựng nhà ở làm ảnh hưởng đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của các hộ dân và đã nhiều lần khiếu nại đến Công ty Kim Oanh 

nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. 

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

chuyển đơn của 15 hộ dân đến Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng 

Địa ốc Kim Oanh để  xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh 

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 

15 hộ dân 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; 

- 15 hộ dân (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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