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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Bình Dương, ngày       tháng     năm 2021 

 Kính gửi: ông Huỳnh Phương 

(Địa chỉ: số 34, đường Trần Phú, khu phố 4A, thị trấn Dầu Tiếng, 

 huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) 

 

Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn của ông Huỳnh Phương (đơn do 

bưu điện chuyển đến) yêu cầu được trả lại nhà do nhà nước mượn. 

Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực HĐND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

Nội dung yêu cầu của ông đã được UBND huyện Dầu Tiếng trả lời tại công 

văn số 1361/UBND-BTCD ngày 22/7/2021. Trong đó, UBND huyện Dầu Tiếng có 

nêu rõ:  

“Đơn xin trả lại nhà của ông Huỳnh Phương còn nhiều nội dung không đủ 

cơ sở và không đảm bảo các quy định của pháp luật như: quan hệ giữa ông Huỳnh 

Phương và ông Huỳnh Vai, các văn bản của những người xác nhận cho ông Huỳnh 

Phương đều ở nước ngoài (Canada). Mặt khác, theo quy định về việc xử lý các tài 

sản về nhà, đất, trụ sở làm việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Bình 

Dương. UBND huyện Dầu Tiếng đang hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh để 

xin ý kiến chỉ đạo đối với vụ việc này”. 

Do đó, đề nghị ông Huỳnh Phương chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và 

liên hệ UBND huyện Dầu Tiếng để biết kết quả. 

Trên đây là nội dung trả lời của Thường trực HĐND tỉnh đối với đơn của 

ông Huỳnh Phương./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- LĐVP, Phòng DNTT; 

- App, Web; 

- Lưu: VT, HC. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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