HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 162 /HĐND-PC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2022

V/v chuyển đơn tố cáo
của ông Nguyễn Văn Dũng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An
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Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn
Văn Dũng, địa chỉ 4/9A, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An,
tỉnh Bình Dương, SĐT: 0937778485 (đơn do bưu điện chuyển đến).
Nội dung đơn: tố cáo ông Hồ Hoàng Gấm và Hồ Hoàng Tiên (Chùa Phước
Đồng) có hành vi sử dụng đất trái mục đích, đổ đất cho thuê mặt bằng để container
và đổ trụ bê tông, toàn bộ nước thải đổ dồn xuống diện tích đất của gia đình ông
Dũng làm thiệt hại đến kinh tế, hoa màu của gia đình ông. Do đó, ông Dũng đề
nghị các cơ quan chức năng tiến hành xử lý vụ việc.
Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực HĐND tỉnh
chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Dũng đến Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An để
xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ 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 ông Nguyễn Văn Dũng
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;
- Ông Nguyễn Văn Dũng (thay trả lời);
- Lưu: VT, Tuýt.
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