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Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) nhận được đơn khiếu nại và 

kêu cứu khẩn cấp của ông Nguyễn Hoàng Vũ, SĐT: 0903039252 (đơn do bưu điện 

chuyển đến). 

Nội dung đơn: vào ngày 20/5/2020 ông Vũ xảy ra xô xát với ông Nguyễn Sĩ 

Tín và ông Nguyễn Sĩ Huy tại 3/32B, khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ việc xảy ra ông Vũ bị thương với tỷ lệ 

tổn thương theo Thông báo kết luận giám định của Cơ quan Cảnh sát điều tra – 

Công an thành phố Thuận An là 18% (số 358 ngày 23/7/2020); 28% (số 221 ngày 

26/6/2021) và 27% (số 239 ngày 13/7/2022). Do đó, ông đã làm đơn khiếu nại  về 

việc Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Thuận An chậm khởi tố bị 

can và giám định thương tật tích đối với ông. Ngày 21/8/2022, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra – Công an thành phố Thuận An thông báo với ông đã tiến hành khởi tố bị 

can đối với ông Nguyễn Sĩ Tín và sẽ giám định lại thương tích cho ông. Tuy 

nhiên, ông cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Thuận An 

chưa khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Sĩ Huy là bỏ lọt tội phạm. 

Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Trước đây, ông Vũ có gửi đơn đến Ban Pháp chế HĐND tỉnh có cùng nội dung 

trên và ngày 28/3/2022 Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chuyển đơn của ông đến Cơ 

quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Thuận An (văn bản số 60/HĐND-

PC) để giải quyết theo thẩm quyền. 
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Nay, ông Vũ tiếp tục có đơn và cho biết hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra 

– Công an thành phố Thuận An đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Sĩ 

Tín. Việc ông đề nghị khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Sĩ Huy, trong đơn ông đã 

có gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Thuận An. Do đó, Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị ông liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an 

thành phố Thuận An để biết thông tin giải quyết vụ việc.  

 Trên đây là hướng dẫn của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với đơn của 

ông Nguyễn Hoàng Vũ./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT, App, web; 

- Lưu: VT, T. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 
 

 

Nguyễn Thị Thanh Mai 
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