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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU HƯỚNG DẪN
Kính gửi:
- Ông Thạch Văn Tèo, địa chỉ tổ 1, khu phố Ông Đông,
phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;
- Ông Nguyễn Văn Quý, địa chỉ tổ 3, khu phố Tân Hóa,
phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;
- Ông Bùi Văn Hiếu, địa chỉ tổ 1, khu phố Tân Bình,
phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
[

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn phản ánh của ông Thạch
Văn Tèo, SĐT: 0347118428; ông Nguyễn Văn Quý, SĐT: 0363744620 và ông Bùi
Văn Hiếu, SĐT: 038090010128 (đơn do bưu điện chuyển đến).
Nội dung đơn: vào sáng các ngày 12/4 và 14/4/2022, ông Tèo, ông Quý, ông
Hiếu và một số người khác đang tập Pháp Luân Công tại Công viên thuộc phường
Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị một số đối tượng không rõ lai lịch
đến hành hung, cản trở việc tập luyện của các ông. Ngày 03/6/2022, ông Trần Văn
Cảnh - Phó trưởng Công an phường Tân Hiệp mời làm việc và đề nghị các ông
không tập luyện Pháp Luân Công tại Công viên (do người dân trong khu vực phản
ánh việc tập luyện của các ông làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân). Các
ông cho rằng đề nghị của ông Cảnh không có cơ sở và yêu cầu xem xét hành vi của
ông Cảnh có hành động cản trở việc tập Pháp Luân Công của các ông; đồng thời đề
nghị điều tra xử lý nhóm đối tượng đã hành hung các ông.
Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh có ý kiến như sau:
- Đối với nội dung phản ánh nhóm đối tượng không rõ lai lịch hành hung các ông:
vụ việc này các ông đã có đơn trình báo đến Công an phường Tân Hiệp. Ngày
18/5/2022 Công an Phường Tân Hiệp đã có thông báo chưa tìm được thông tin về
nhóm côn đồ và hiện nay vẫn đang điều tra làm rõ. Do đó, Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh đề nghị ông Tèo, ông Quý và ông Hiếu tiếp tục liên hệ đến Công an phường
Tân Hiệp để cung cấp thông tin và biết kết quả điều tra xử lý vụ việc.
- Đối với nội dung đề nghị xem xét hành vi cản trở việc tập Pháp Luân Công của
ông Trần Văn Cảnh - Phó trưởng Công an phường Tân Hiệp, Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh có ý kiến:
+ Khoản 1 Điều 7 của Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: khi có căn cứ cho
rằng hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích
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hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến cơ quan có người có
hành vi hành chính.
+ Điều 4 Thông tư 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 của Bộ Công an quy
định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân:
Trưởng Công an xã, phường, thị trấn, đồn Công an (sau đây gọi chung là Trưởng
Công an cấp xã) giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành
vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp.
Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên, nếu không đồng ý với hành vi
của ông Trần Văn Cảnh - Phó trưởng Công an phường Tân Hiệp đề nghị ông Tèo,
ông Quý và ông Hiếu gửi đơn khiếu nại đến Trưởng Công an Phường Tân Hiệp để
được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trên đây là hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh đối với đơn của
ông Thạch Văn Tèo, ông Nguyễn Văn Quý, ông Bùi Văn Hiếu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng DNTT, App, web;
- Lưu: VT, Tuýt.
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