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  THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022 
                            
                     

Ngày 31/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 

8/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Trà Vinh. 

Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo và đại diện các sở, ngành tỉnh, gồm: Văn 

phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn 
phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Nội vụ, Hội Luật gia tỉnh; UBND huyện Duyên Hải và UBND thành phố 
Trà Vinh.   

Sau khi nghe công dân trình bày nội dung khiếu nại; báo cáo của cơ quan chức 
năng về quá trình giải quyết khiếu nại của công dân và ý kiến của các sở, ngành và 

địa phương tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Văn Hẳn kết luận như sau: 

1. Vụ các hộ dân ngụ ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà 
Vinh. 

Tại buổi tiếp công dân ông Trương Công Trường (vợ là bà Trịnh Thanh Thoảng) 
đại diện các hộ dân yêu cầu bồi thường hỗ trợ san lắp mặt bằng Dự án đầu tư xây 

dựng Nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn II) đoạn đê Hải Thành Hòa. 
Giao Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải khảo sát cụ thể từng trường hợp theo yêu cầu 

của các hộ dân, xem xét giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và theo thời gian quy 
định của Luật Khiếu nại. 

2. Vụ ông Huỳnh Hiếu Bi ngụ khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, 
huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 

- Đối với nội dung ông Huỳnh Hiếu Bi yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét 
các nội dung liên quan đến Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 06/11/2007 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc thu hồi 190,82m2 đất tại thị trấn Cầu Ngang (phần đất cặp 
đường đal, gần khu hành chính huyện) và Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 

02/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi, huỷ bỏ hồ sơ hoá giá nhà và thu 
hồi nhà, đất căn nhà Trạm thú y huyện Cầu Ngang (nhà kho Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện) do UBND huyện Cầu Ngang bán hoá giá. 

Ngày 10/5/2022, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 95-
BC/BCSĐ báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy hướng xử lý nội dung vụ việc 

của Ông. Tại buổi tiếp công dân, ông Huỳnh Hiếu Bi thống nhất chờ kết quả. 

- Đối với việc ông Huỳnh Hiếu Bi yêu cầu cho con Ông là bà Huỳnh Thị Thu 

Phương được xây cất lại quán ăn uống, giải khát. Tại buổi tiếp công dân Chủ tịch 
UBND tỉnh ghi nhận và sẽ có ý kiến đến Ông. 



2 

 

3. Vụ ông Từ Quốc Sanh và ông Từ Chí Cao (con ông Từ Thiên Thọ) ngụ 
khóm 7, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Liên quan đến việc ông Từ Quốc Sanh và ông Từ Chí Cao yêu cầu hủy Quyết 
định số 1772/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp cho ông Từ Thiên Thọ.  

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, ông 

Từ Quốc Sanh đã thống nhất chờ kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh. Tuy 
nhiên, tại buổi tiếp công dân ngày 31/8/2022, ông Từ Quốc Sanh và ông Từ Chí Cao 
không thống nhất chờ kết quả giải quyết của Tòa án mà yêu cầu hủy Quyết định số 

1772/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị ông Từ Quốc 
Sanh và ông Từ Chí Cao gửi đơn và các tài liệu có liên quan đến UBND tỉnh. Chủ 

tịch UBND tỉnh trao đổi với các sở ngành và tổ chức đối thoại với ông Từ Quốc Sanh 
và ông Từ Chí Cao theo quy định. 

4. Vụ ông Trần Văn Thãnh ngụ ấp Số 3, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, 
tỉnh Trà Vinh. 

Về việc xét khen thưởng thành tích kháng chiến, ngày 30/8/2022 Chủ tịch 
UBND tỉnh đã có Công văn số 3741/UBND-NC giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, 

mời các ngành có liên quan, tổ chức đối thoại với ông Trần Văn Thãnh theo quy định 
của pháp luật. Sau buổi đối thoại báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết 

khiếu nại theo luật định. 

5. Vụ ông Trần Văn Trương ngụ ấp Dừa Đỏ I, xã Nhị Long, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh. 

- Giao Chủ tịch UBND huyện Càng Long khẩn trương xem xét giải quyết 
khiếu nại của ông Trần Văn Trương và xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công theo 

quy định. 

- Giao Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh theo dõi quá trình xử lý của 

Ủy ban nhân dân huyện Càng Long; kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 
theo quy định. 

6. Vụ bà Trần Thị Tiên ngụ ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, huyện Càng Long, 
tỉnh Trà Vinh. 

Việc khiếu nại của bà Trần Thị Tiên liên quan đến thửa đất số 149, diện tích 
5700m2. Ngày 10/6/2022, Chủ tịch UBND huyện Càng Long có Công văn số 

1430/UBND-NC về việc trả lời đơn yêu cầu của ông Lê Văn Thắm và bà Trần Thị 
Tiên. Giao Chủ tịch UBND huyện Càng Long kiểm tra, rà soát và xem xét giải quyết 

vụ việc theo quy định pháp luật. 

7. Vụ bà Mai Hường Lan ngụ khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh. 

- Nội dung không thống nhất với Công văn số 1985/SYT-TTra ngày 18/7/2022 
của Giám đốc Sở Y tế. Hiện nay, bà Mai Hường Lan đã có Đơn khiếu nại Công văn 

1985/SYT-TTra ngày 18/7/2022 gửi đến Giám đốc Sở Y tế để được xem xét, giải 
quyết theo thẩm quyền. Tại buổi tiếp công dân, bà Mai Hường Lan thống nhất chờ 

kết quả giải quyết. 
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- Nội dung tố cáo ông Trung - Trưởng Công an thị trấn Càng Long về thái độ 
làm việc đối với người dân và tố cáo ông Trần Quốc Cường - Chủ tịch UBND thị trấn 

Càng Long vu khống Bà. Giao Chủ tịch UBND huyện Càng Long kiểm tra, giải 
quyết vụ việc theo quy định của pháp luật (do vụ việc hiện nay không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng không tiếp dân 
đối với bà Mai Hường Lan). 

8. Vụ ông Trịnh Văn Thu ngụ số 153, đường Đồng Khởi, khóm 8, phường 
6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

 Tại buổi tiếp công dân, ông Trịnh Văn Thu yêu cầu ông Hồ Trung Trưởng - 

Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Trà Vinh bồi thường 

thiệt hại cho Ông, do cố tình làm trái, kéo dài thời gian thực hiện hồ sơ cấp đổi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành bồi thường thiệt hại do phong 

toả tài sản của ông Thu (không cho giao dịch đối với phần đất thuộc thửa 21, tờ bản 

đồ số 23, diện tích 74,4m2) làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Thu. 

- Đối với nội dung yêu cầu ông Hồ Trung Trưởng - Phó Giám đốc Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Trà Vinh bồi thường thiệt hại cho Ông, do cố 
tình làm trái, kéo dài thời gian thực hiện hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngày 31/5/2022, Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 778/QĐ-STNMT về việc giải 

quyết khiếu nại của bà Lâm Thị Hoa và ông Trịnh Văn Thu là Quyết định giải quyết 
khiếu nại lần hai. Căn cứ theo khoản 7, Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011 nội dung 
khiếu nại của ông Trịnh Văn Thu không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch 

UBND tỉnh. Trường hợp bà Lâm Thị Hoa và ông Trịnh Văn Thu không đồng ý với 
Quyết định giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thì có quyền khởi 

kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

 - Đối với nội dung yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành bồi 

thường thiệt hại do phong toả tài sản của ông Thu (không cho giao dịch đối với phần 

đất thuộc thửa 21, tờ bản đồ số 23, diện tích 74,4m2) làm thiệt hại đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của ông Thu. Đề nghị ông Trịnh Văn Thu có đơn gửi đến Cơ quan Toà 

án để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Như thành phần mời họp; 
- CVP, PCVP (TDNC); 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, BTCD-NC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 Nguyễn Thanh Tâm 
 

  


		2022-09-07T10:16:36+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-07T13:32:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-07T13:32:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-07T13:32:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




