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 Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn khiếu nại của bà Phạm Ngọc 

Tuyền, SĐT: 0987624717 (đơn do bưu điện chuyển đến).  

Nội dung đơn: năm 2006, UBND huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát) tiến 

hành mở rộng đường ĐT741 (đoạn từ ngã tư Sở Sao đến ngã ba Cổng Xanh) có thu 

hồi 9.000m2 đất của gia đình bà để làm đường. Theo trình bày trong đơn, bà yêu 

cầu xem xét giải quyết các vấn đề như sau: việc thu hồi đất không có Quyết định 

bồi thường; phần đất bị thu hồi không được bồi thường; bà đề nghị nếu không giải 

quyết bồi thường thì trả lại phần đất đã thu hồi cho bà. Do đó, bà đề nghị UBND 

thị xã Bến Cát xem xét giải quyết vụ việc của bà đúng quy định của pháp luật. 

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

có ý kiến như sau: 

Vụ việc của bà thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Bến Cát, trong 

đơn bà có đề cập đến việc đã khởi kiện tại Tòa án nhân dân. Vì vậy, Thường trực 

HĐND tỉnh đề nghị bà gửi đơn và cung cấp tài liệu liên quan đến UBND thị xã Bến 

Cát và Tòa án nhân dân để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.  

 Trên đây là hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh đối với đơn của bà 

Phạm Ngọc Tuyền./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT, App, web; 

- Lưu: VT, T. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 
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 Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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