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Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát 
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Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn kiến nghị của Ban liên lạc Cựu chiến 

binh E 205 Miền trung, địa chỉ Đại úy Trần Công Sơn số 13, đường Nguyễn Tất 

Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (SĐT: 0913002023, đơn do bưu điện 

chuyển đến). 

Nội dung đơn: đề nghị địa phương xây dựng nhà bia và bia ghi tên các liệt sĩ 

thuộc Trung đoàn 205 trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát tỉnh 

Bình Dương. Do các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 205 đã hy sinh bảo vệ vùng giải 

phóng tại huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát). 

 Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực HĐND 

tỉnh chuyển đơn của Ban liên lạc Cựu chiến binh E 205 Miền trung, đến UBND 

thị xã Bến Cát để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Đề nghị UBND thị xã Bến Cát 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 Ban liên lạc Cựu chiến binh E 

205 Miền trung, 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; 

- LĐVP; 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Ban LL CCB E 205  

  Miền trung (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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