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Thời gian qua Thường trực HĐND tỉnh nhận được rất nhiều đơn của bà Nguyễn 

Thị Kỵ, ngụ tại số 1458, đường ĐT 743, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông 

Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực HĐND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

- Đối với những đơn bà đã gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước đây, đã 

được Thường trực HĐND tỉnh xử lý và trả lời cho bà được rõ tại Văn bản số 

242/HĐND-PC ngày 03/12/2021 và tại Văn bản số 33/HĐND-PC ngày 30/7/2021. 

- Đối với đơn mới tiếp nhận có nội dung khiếu nại: 

+ Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND thành phố Dĩ An 

về việc bổ sung tiền bồi thường, hỗ trợ về đất của bà Nguyễn Thị Kỵ thuộc Dự án 

nâng cấp, mở rộng đường ĐT 743 (đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) 

trên địa bàn thành phố Dĩ An. 

+ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND thành phố Dĩ An 

về việc thu hồi đất do bà Nguyễn Thị Kỵ đang sử dụng thuộc công trình: nâng cấp, 

mở rộng đường ĐT 743 (đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) trên địa 

bàn thành phố Dĩ An. 

Đồng thời phản ánh việc UBND thành phố Dĩ An chậm giao Quyết định số 

1451/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 cho bà. 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị và hướng dẫn bà như sau: 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 7 và Điều 9 Luật khiếu nại năm 2011: khi có 

căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm 

phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại 

lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi 

hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố 

tụng hành chính. Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 

hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.  

Do đó, đề nghị bà gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không 

nên gửi cùng lúc nhiều cơ quan, trong đó có cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Không nên gửi vượt cấp trong khi chưa gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết lần đầu. Đối với đơn khiếu nại nêu trên, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 

đầu là Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị 
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bà gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An để được xem xét giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

 Trên đây là trả lời của Thường trực HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Kỵ./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- LĐVP; 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Bà Nguyễn Thị Kỵ (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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