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Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn đề nghị của ông Đỗ Văn Bảy (đại 

diện ủy quyền của bà Trần Thị Lạc), địa chỉ khu phố Phước Bình, phường Tân 

Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (SĐT: 0986820234, đơn do bưu 

điện chuyển đến).  

Nội dung đơn phản ánh: bà Trần Thị Lạc là bên được thi hành án theo Quyết 

định thi hành án số 1444/QĐ-CCTHADS ngày 22/3/2016 của Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, để thi hành Bản án số 

205/2015/DS-PT ngày 04/12/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. Hiện 

tại, đang được tổ chức thi hành án theo Quyết định thi hành án số 15/QĐ-

CCTHADS ngày 10/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Dĩ An. 

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa giải quyết xong, đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế 

cho gia đình bà Lạc. Do đó, ông Bảy đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi hành án, sớm 

tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho bà Trần Thị Lạc theo quy định của pháp luật. 

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

tỉnh chuyển đơn của ông Đỗ Văn Bảy đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Dĩ An để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự 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 

Đỗ Văn Bảy, đồng thời thông báo kết quả đến Thường trực HĐND tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- LĐVP; 

- Phòng DNTT; App, Web; 

- Đỗ Văn Bảy (thay trả lời); 

- Lưu: VT, Tuýt. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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