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Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhận được đơn kiến nghị của 

ông Lý Sơn Đông, địa chỉ số 22/24, đường Bùi Văn Bình, tổ 72, khu phố 8, 

phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là người đại diện pháp 

lý cho bà Lý Thị Kiệm, địa chỉ số 633/48/20, tổ 86, khu phố 9, phường Phú Lợi, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đơn do đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn 

Quốc Cường chuyển đến). 

Nội dung đơn phản ánh: bà Kiệm là bị đơn trong vụ kiện tranh chấp quyền 

sử dụng đất với ông Nguyễn Châu Đồng, địa chỉ số 7/16C, khu phố Bình Đức2, 

phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương liên quan đến thửa đất 

số 271, tờ bản đồ số 25 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS.09603 

cấp ngày 03/6/2020 của ông Đồng. Ngày 14/6/2022, Tòa án nhân dân thành phố 

Thủ Dầu Một dừng xét xử vụ án để bổ sung hồ sơ chứng cứ. Tuy nhiên, ngày 

29/8/2022 ông Đồng tự ý cho người cắm 04 trụ bê tông trên phần đất của bà 

Kiệm và nhờ người hợp thức hóa phần đất lấn chiếm này. Bà Kiệm đã gửi đơn 

kiến nghị đến các cơ quan chức năng yêu cầu xác minh, làm rõ diện tích thực tế 

thửa đất số 271, tờ bản đồ số 25 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CS.09603 cấp ngày 03/6/2020 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết. 

Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh chuyển đơn của ông Lý Sơn Đông đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình 

Dương để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương thông báo đến Ban 

Pháp chế 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 ông 

Lý Sơn Đông, đồng thời thông báo kết quả đến Ban Pháp chế HĐND tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Ông Lý Sơn Đông (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Hải. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Thị Thanh Mai 
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