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Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn đề nghị (lần 2) của ông 

Phùng Văn Cải (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: ông Cải có diện tích đất 245,2m2, tọa lạc tại phường Thuận 

Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thuộc diện thu hồi đất để xây dựng 

nâng cấp công trình giao thông đường Quốc Lộ 13. Hiện nay, ông nhận được 

Quyết định thu hồi đất, kèm theo bản áp giá đền bù của Chủ tịch UBND thành 

phố Thuận An. Tuy nhiên, ông cho rằng việc đền bù đối với đất của ông chưa 

thỏa đáng và đề nghị cho biết ông có được nhận đất tái định cư không.  

 Qua nghiên cứu 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 thành phố Thuận 

An, ông cũng đã gửi đơn đến Chủ tịch UBND thành phố Thuận An. Vì vậy, Thường 

trực HĐND tỉnh đề nghị ông liên hệ đến UBND thành phố Thuận An để biết thông 

tin giải quyết vụ việc của ông. 

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

Phùng Văn Cải./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐND tỉnh;  

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT; App Web; 

- Ông Phùng Văn Cải (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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