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

“Tố cáo về hành vi” của bà Võ Thị Hương gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Dương. 

Nội dung đơn: bà Hương có diện tích đất 421m2 thuộc thửa đất số 1153, tờ bản 

đồ số 11, tọa lạc tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ngày 

10/01/2022 bà đến UBND phường Hội Nghĩa để xác nhận tình trạng bất động sản 

đối với thửa đất nêu trên. Tuy nhiên, UBND phường Hội Nghĩa đề nghị bà liên hệ 

với cơ quan chức năng có thẩm quyền để chỉnh lý thu hồi phần diện tích 24 m2 có 

nguồn gốc của Hội Bảo Thọ thì mới xác nhận cho bà. Ngày 27/01/2022 bà liên hệ 

đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên để thực hiện thủ tục tách 

thửa phần diện tích không thuộc diện tích đất của Hội Bảo Thọ nhưng không được 

giải quyết. Sau đó, UBND thị xã Tân Uyên có văn bản số 1195/UBND-KTTH ngày 

12/4/2022 yêu cầu bà giao lại diện tích đất 24 m2 cho nhà nước quản lý mới thực 

hiện được thủ tục tách thửa. Bà cho rằng việc giải quyết của các cơ quan nêu trên 

không đúng quy định của pháp luật, do UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1106/QĐ-CT ngày 23/01/2002 về việc thu hồi diện diện tích đất 6.500m2 của Hội 

Bảo Thọ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

phần đất phải thu hồi trên cho nhiều người trong đó có phần đất 24 m2 của bà. Do 

đó, bà tố cáo hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định pháp luật về đất 

đai của một số cán bộ có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của Hội Bảo Thọ. 

Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

Vụ việc của bà tố cáo hành vi của nhiều người thuộc nhiều cơ quan khác nhau, 

có những người không còn đảm nhiệm chức vụ và có những người không còn là cán 

bộ công chức. Vì vậy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

hướng dẫn bà căn cứ theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Luật tố cáo năm 2018 

quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền và thẩm quyền giải quyết tố cáo hành 

vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành 

chính nhà nước để thực hiện việc gửi đơn tố cáo đối với cá nhân cụ thể đến cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết. 
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Trên đây là hướng dẫn của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh đối với đơn của bà Võ Thị Hương./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Lưu: VT, Tuýt. 
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