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    Kính gửi:  Tòa án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 
 

Ngày 22/4/2021, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông nhận được đơn của ông Huỳnh 
Ngọc Dũng, địa chỉ: Thôn Đắk Lư, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 
Nông. 

Đơn có nội dung: Bổ sung thêm nội dung khởi kiện vào đơn đã khởi kiện 
trong đó đề nghị Tòa án nhân dân huyện Đắk Song tuyên xử Chi cục Thi hành án 
dân sự huyện Đắk Song phải trả lại số tiền 196.181.466 đồng cho ông vì đây là số 
tiền đinh giá giá trị cây trồng trên đất do vợ chồng ông tạo lập trước thời điểm Chi 
cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song tiến hành kê biên và bán đấu giá quyền sử 
dụng đất. Đồng thời, đề nghị Tòa án nhân dân huyện Đắk Song tuyên xử ông 
Hoàng Văn Sinh và bà Trần Thị Mai hoàn trả số tiền 37.000.000 đồng mà ông Sinh 
và bà Mai đã nhận của ông từ việc chuyển nhượng thửa đất số 5, tờ bản đồ số 15 
(cũ) thuộc Thôn Đắk Lư, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (cụ thể có đơn kèm 
theo). 

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Sở Tư pháp 
tỉnh Đắk Nông chuyển đơn của ông đến Tòa án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh 
Đắk Nông để được xem xét, giải quyết ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, PGĐ Sở; 
- Ông Huỳnh Ngọc Dũng (để biết); 
- Trang TTĐT Sở Tư pháp (công khai); 
- Lưu: VT, QL&TTr. 
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