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 Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn khiếu nại của ông Lê Văn Kiệm, 

SĐT: 0949297705 (đơn do bưu điện chuyển đến).  

Nội dung đơn: ông Kiệm có diện tích đất 356,1m2 tại thửa số 13, tờ bản đồ 

số 1 (tọa lạc tại thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), 

thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng công trình đường 

tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng. Ngày 27/12/2019, UBND huyện 

Bắc Tân Uyên ban hành Quyết định số 4491/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư đối với diện tích đất bị thu hồi. Ông cho rằng việc thu hồi chưa 

thỏa đáng đối với gia đình ông, do đó, ông khiếu nại Quyết định thu hồi trên của 

UBND huyện Bắc Tân Uyên. 

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

có ý kiến như sau: 

Vụ việc của ông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Bắc Tân 

Uyên. Tuy nhiên, qua nắm thông tin được biết cùng với nội dung đơn gửi đến 

Thường trực HĐND tỉnh, ông đã có gửi đơn đến UBND huyện Bắc Tân Uyên và 

đã được UBND huyện Bắc Tân Uyên đã trả lời cho ông tại Văn bản số 

3353/UBND-BTC ngày 29/9/2022 về việc trả lời và hướng dẫn đơn đối với ông. 

Do đó, đề nghị ông thực hiện theo hướng dẫn đơn của UBND huyện Bắc Tân Uyên 

để yêu cầu những việc còn chưa rõ. 

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

ông Lê Văn Kiệm./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT, App, web; 

- Lưu: VT, T. 
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