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Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn cầu cứu của ông Võ Quốc 

Cường, địa chỉ 41/1 khu phố Thuận Hòa B, phường An Thạnh, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương, SĐT: 0908837937 (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn phản ánh: ông Cường có vay số tiền 450.000.000 đồng của ông 

Nguyễn Trung Hòa với lãi suất 10%/1 tháng. Do không có khả năng trả nợ, ngày 

10/11/2020 ông Hòa dẫn theo nhiều người đến nhà ông Cường đe dọa gây áp lực 

buộc trả nợ. Công an phường An Thạnh đã mời các bên lên trụ sở để giải quyết, buổi 

làm việc có sự tham gia của Công an và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, 

tại đây ông Hòa đã thừa nhận hành vi thuê người đe dọa để đòi nợ và cho vay với lãi 

suất 10%. Sau đó, ông Cường đã làm tờ trình, trình báo sự việc ngày 10/11/2020, 

nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Do đó, ông đề nghị các cơ quan chức năng 

có biện pháp xử lý ông Nguyễn Trung Hòa với hành vi cho vay nặng lãi. 

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

chuyển đơn của ông Nguyễn Trung Hòa đến Công an thành phố Thuận An để xem 

xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Đề nghị Công an thành phố Thuận An 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 Võ Quốc Cường đồng thời 

thông báo kết quả đến Thường trực HĐND tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT; App Web; 

- Võ Quốc Cường (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 
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Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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