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   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Bình Dương, ngày      tháng 10 năm 2022 

         Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An 

 

Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn xin cứu xét của các hộ dân thuộc 

phường Vĩnh Phú gồm: bà Huỳnh Thị Mỹ Dung (số nhà 35/5); bà Phan Thị Ngọc 

Hương (số nhà 9/5) và ông Tăng Hoàng Tuấn (số nhà 37/5), cùng địa chỉ đường 

Vĩnh Phú 05, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, SĐT: 

0919698586 (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung: bà Dung, bà Hương và ông Tuấn phản ánh UBND phường Vĩnh 

Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tổ chức họp dân lấy ý kiến để cấp 

phép cho ông Đồng Văn Thọ về việc xin phép xây dựng cầu bắc qua rạch Cây 

Xăng đấu nối một phần thửa đất số 311, tờ bản đồ số 102 (D3), tọa lạc tại phường 

Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương là không đúng quy định và chưa 

phù hợp với tình hình thực tế cũng như an toàn giao thông tại địa phương. 

 Qua xem xét nội dung đơn và các tài liệu kèm theo, Thường trực HĐND 

tỉnh chuyển đơn của bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, bà Phan Thị Ngọc Hương và ông 

Tăng Hoàng Tuấn đến UBND thành Thuận An để xem xét giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

 Đề nghị UBND thành phố Thuận An 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 bà Dung, bà Hương và ông Tuấn, 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; 

- Bà Dung, bà Hương và ông Tuấn (thay trả lời); 

- Lưu: VT, T. 
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 Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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