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        Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát 

 

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

phản ánh, kiến nghị gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh của ông Bùi Văn Thanh, địa chỉ 76, tổ 1, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, SĐT: 0394479119 (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: ông Thanh phản ánh năm 1997 UBND huyện Bến Cát cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Bạch Tuyết đã cấp luôn đường đi 

chung của gia đình ông (đường xe bò rộng khoảng 6 m nối từ nhà ông Thanh ra 

Quốc Lộ 13, được hình thành từ sau năm 1975) tọa lạc tại: khu phố 6, phường Thới 

Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hiện nay, bà Tuyết đã chuyển nhượng phần 

đất cho ông Nguyễn Hùng Cường và ông Cường đã xây dựng hàng rào, đổ bê tông 

bít lối đi, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, đi lại của gia đình ông. Do đó, 

ông kiến nghị các cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh xem xét lại quá trình hình 

thành con đường để có kết luận thỏa đáng trả lại đường đi cho gia đình ông. 

 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 ông Bùi Văn Thanh 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 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 ông Bùi Văn Thanh, đồng thời thông báo kết quả đến Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh để báo cáo Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.  [[ 
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Ban Pháp chế; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Ông Bùi Văn Thanh (thay trả lời); 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Lưu: VT, Tuýt. 
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