
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số:        /HĐND-PC 
V/v trả lời đơn khiếu nại 

của ông Huỳnh Quốc Việt 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Bình Dương, ngày       tháng 01 năm 2022 

 
 

 

 Kính gửi: Ông Huỳnh Quốc Việt  
 

 

 
 

[ 
[ 

[[ 
  

Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn khiếu nại của ông Huỳnh Quốc 

Việt, (đại diện ủy quyền của bà Trần Thị Hảo), địa chỉ 125, Hùng Vương, khu 

phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (SĐT:0982564301, 

02743564301, đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn phản ánh: bà Trần Thị Hảo là người được thi hành án theo Quyết 

định thi hành án số 202/QĐ-CCTHA ngày 05/01/2001 của Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Bình Dương, do Chấp hành viên Nguyễn Quang Truyền được phân công tổ 

chức thi hành. Tuy nhiên, Chấp hành viên Nguyễn Quang Truyền đã coi thường 

pháp luật, cố tình kéo dài thi hành án, không buộc ông Phạm Minh Tuấn (người phải 

thi hành án) giao trả phần đất cho mẹ ông, gây khó khăn cho gia đình ông. Vì vậy, 

ông khiếu nại hành vi của Chấp hành viên Nguyễn Quang Truyền cố tình không thi 

hành án, đồng thời đề nghị thay đổi Chấp hành viên và ra quyết định cưỡng chế đối 

với bên phải thi hành án để trả lại phần đất phải giao cho mẹ ông. 

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

có ý kiến như sau: 

- Đối với nội dung khiếu nại Chấp hành viên Nguyễn Quang Truyền – Công 

tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương: nội dung này đã được Cục 

trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giải quyết tại Quyết định số 27/QĐ-

CTHADS ngày 02/7/2021.  

- Đối với nội dung liên quan đến thay đổi Chấp hành viên và tổ chức cưỡng 

chế giao tài sản cho mẹ ông: đề nghị ông liên hệ và gửi đơn đến Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Bình Dương để được xem xét giải quyết. 

 Thường trực HĐND tỉnh trả lời và hướng dẫn như trên đến ông Huỳnh 

Quốc Việt được rõ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- LĐVP; 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Ông Huỳnh Quốc Việt (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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