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Kính gửi: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương 
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Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn khiếu nại của bà Phan Thị Tuyết Mai, 

địa chỉ 108/8 khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Nội dung đơn: phản ánh việc bà có diện tích đất liên quan đến việc bồi 

thường làm tuyến đường ĐT743 và đã nhận được tiền bồi thường tại Trung tâm 

phát triển quỹ đất tỉnh từ tháng 5/2021. Tuy nhiên, đến nay bà chưa thực hiện 

được việc điều chỉnh phần đất bị thu hồi do Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh vẫn 

chưa giao lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số 00754) cho bà, với lý do 

đang phải thi hành án. Trong khi, bà đã thực hiện xong nghĩa vụ theo Quyết định 

số 23/2021/QĐST-DS ngày 23/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, 

vì vậy không có cơ sở để cản trở quyền sử dụng đất của bà. 

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

tỉnh chuyển đơn của bà Phan Thị Tuyết Mai đến Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 

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

 Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương 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 Phan Thị 

Tuyết Mai, 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 Phan Thị Tuyết Mai (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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