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Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn 

khiếu nại và cầu cứu gửi đến Chủ tịch HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh của 

bà Dương Hồng Phương (đại diện cho 13 hộ dân có ký tên trong danh sách đính 

kèm theo đơn), địa chỉ 254//17/28, đường Thích Quảng Đức, tổ 9, khu phố 2, 

phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; chỗ ở hiện nay 

269/77, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương, SĐT: 0966771515, 0943771515 (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: bà Phương đại diện cho 13 hộ dân liên quan đến Dự án thế kỷ 

21, tọa lạc tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do 

Công ty Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư dự án. Bà cho rằng hiện nay các hộ dân đang 

gặp khó khăn trong việc thực hiện quyền sử dụng đất để ổn định chỗ ở khi đã được 

chủ đầu tư giao nền tái định cư. Đồng thời chưa xem xét giải quyết kịp thời hỗ trợ 

tiền tạm cư cho các hộ dân đang chờ chủ đầu tư dự án và chính quyền giải quyết ổn 

định cuộc sống. Do đó, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết những 

khó khăn của các hộ dân.  

 Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đơn của bà Dương Hồng Phương đại 

diện cho 13 hộ dân 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 Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 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 Dương Hồng Phương, đồng thời thông báo kết quả đến Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh để báo cáo Chủ tịch HĐND tỉnh và 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh./.  
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Bà Dương Hồng Phương (thay trả lời); 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Lưu: VT, T. 
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