
  

ĐOÀN ĐBQH-HĐND 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /VP-DNTT 
V/v trả lời đơn tố giác  

của ông Bùi Quốc Việt và  

ông Bùi Quốc Nam 

Bình Dương, ngày       tháng 01  năm 2023 

 

   Kính gửi:  

- Ông Bùi Quốc Việt; 

- Ông Bùi Quốc Nam. 
 

 
 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được 

đơn của ông Bùi Quốc Việt, địa chỉ: số 199, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tổ 1, khu 

phố 7, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và ông Bùi 

Quốc Nam, địa chỉ: tổ 1A, ấp Mương Đào, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương (đơn do bưu điện chuyển đến). 

 Nội dung đơn: ngày 24/12/2022, giữa ông Nam và ông Út Nhỏ có xảy ra 

xô xát, ông Việt (ba của ông Nam) điện thoại nhờ báo Công an đến xử lý. Vào lúc 

14 giờ 39 phút cùng ngày, Công an xã Long Nguyên đến nhà mời và chở ông 

Nam đến trụ sở Công an xã Long Nguyên làm việc, tại đây ông Nam bị còng tay 

và bị hành hung, đánh đập. Do đó, ông Việt và ông Nam làm đơn tố giác việc ông 

Minh - Trưởng Công an xã Long Nguyên và ông Hào - Phó trưởng Công an xã 

Long Nguyên tổ chức bắt giữ người trái quy định pháp luật, tổ chức hành hung, 

đánh đập cố ý gây thương tích cho ông Nam. 

Qua xem xét nội dung đơn, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: nội dung tố giác ông Minh - Trưởng Công 

an xã Long Nguyên và ông Hào - Phó trưởng Công an xã Long Nguyên, thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Trưởng Công an huyện Bàu Bàng, mà trong đơn ông Việt 

và ông Nam đã có gửi đơn đến Trưởng Công an huyện Bàu Bàng. Vì vậy, đề nghị ông 

Việt và ông Nam liên hệ đến Công an huyện Bàu Bàng để cung cấp thông tin và biết 

kết quả giải quyết./. 
   [[ 

[ 

 

[ 
[ 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Lưu: VT, Hải. 
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Bùi Văn Ra 
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