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Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn kiến nghị, phản ánh của bà Lý Ngọc 

Nhung, địa chỉ 43/8 Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(đơn đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: phản ánh việc bà có thửa đất số 2532, tờ bản đồ số 3DH (giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H06801 do UBND huyện Dĩ An cấp ngày 

11/12/2007 cấp cho bà Lý Ngọc Nhung), tọa lạc tại số 18/14 khu phố Tây B, 

phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nằm trong quy hoạch xây 

mới trường phổ thông cơ sở của UBND thành phố Dĩ An. Việc quy hoạch này đã 

10 năm chưa thực hiện, đến kỳ quy hoạch mới năm 2021-2030 UBND thành phố 

Dĩ An lại tiếp tục đề xuất quy hoạch xây mới trường phổ thông cơ sở và cũng 

chưa thực hiện được trong năm đầu tiên của kỳ quy hoạch. Quá trình quy hoạch 

kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà, do đó, bà kiến nghị 

được điều chỉnh đất quy hoạch cơ sở giáo dục sang đất thương mại dịch vụ. 

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

tỉnh chuyển đơn của bà Lý Ngọc Nhung đến UBND thành phố Dĩ An để xem 

xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Đề nghị UBND thành phố Dĩ An 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 bà Lý Ngọc Nhung, đồng 

thời thông báo kết quả đến Thường trực HĐND tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- LĐVP; 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Bà Lý Ngọc Nhung (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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