HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02 /HĐND-PC

Bình Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v chuyển đơn tố cáo của
ông Trần Trọng Khanh

Kính gửi: Công an thị xã Bến Cát
[
[
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Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn tố cáo của ông Trần Trọng
Khanh, địa chỉ phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(SĐT: 0819065810, đơn do bưu điện chuyển đến).
Nội dung đơn: phản ánh tại tổ 3, ấp Tân Lập, xã An Điền, thị xã Bến Cát,
tỉnh Bình Dương (gần Công ty Hải Đăng) thường xuyên có 02 người là Phạm Chí
Tâm, sinh năm 1973 và Nguyễn Văn Phong khoảng 40 tuổi có hành vi cho vay
nặng lãi 20% và tồn tại nhiều dây hụi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng của người
dân lao động.
Ngoài bì thư và trong đơn không ghi rõ địa chỉ của người tố cáo, tuy nhiên
đây là vụ việc có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình
hình an ninh trật tự trên địa bàn và người dân lao động. Vì vậy, Thường trực
HĐND tỉnh chuyển đơn đến Công an thị xã Bến Cát quan tâm xem xét giải quyết.
Đề nghị Công an thị xã Bến Cát thông báo đến Thường trực HĐND tỉnh về
việc tiếp nhận đơn, khi có kết quả giải quyết, đề nghị thông báo kết quả đến
Thường trực HĐND tỉnh./.
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