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Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn kiến nghị của ông Võ Hoài Thanh, 

địa chỉ số nhà 453/40/60/1A đường Lê Hồng Phong, tổ 3, khu phố 3, phường Phú 

Hòa thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, SĐT: 0911506272 (đơn do bưu 

điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: ngày 29/3/2022 UBND thành phố Thủ Dầu Một ban hành 

Quyết định số 1597/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích đất 1.998,40m2, tọa lạc tại 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương của gia đình ông 

Thanh để thực hiện Công trình trục thoát nước Bưng Hiệp – Suối Cát. Tuy nhiên, 

ông cho rằng UBND thành phố Thủ Dầu Một áp giá hệ số K để tính giá đất bồi 

thường cho gia đình ông chưa đúng với Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 

06/01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương. Do đó, ông đã gửi đơn khiếu nại đến 

UBND thành phố Thủ Dầu Một vào các ngày 07/5/2022 và ngày 09/6/2022 nhưng 

đến nay vẫn chưa được giải quyết.  

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

chuyển đơn của ông Võ Hoài Thanh đến UBND thành phố Thủ Dầu Một để xem 

xét giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một 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 Võ Hoài Thanh, 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 Võ Hoài Thanh (thay trả lời); 

- Lưu: VT, T. 
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 Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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