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  THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Văn Hẳn 
tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022 

                            
                     

Ngày 29/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Văn Hẳn tiếp công dân định kỳ tại Trụ 
sở Tiếp công dân tỉnh Trà Vinh. 

Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo, đại diện các sở, ngành tỉnh: Văn phòng 
Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Lãnh 

đạo UBND các huyện: Càng Long, Duyên Hải, Cầu Kè 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 ông Dương Thanh Sang ngụ ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh, huyện Duyên 
Hải, tỉnh Trà Vinh. 

Tại buổi tiếp công dân, ông Dương Thanh Sang yêu cầu trừ diện tích mặt đê là 
3.5m, phần còn lại sử dụng đến đâu thì bồi thường cho Ông đến đó: Giao Chủ tịch 

UBND huyện Duyên Hải kiểm tra, tổng hợp hồ sơ và mời các hộ dân làm việc, trao đổi 
để thống nhất việc điều chỉnh giảm diện tích phần đất của các hộ dân hiến làm tuyến đê 

ngăn mặn Giồng Bàn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ. 

2. Vụ bà Hồ Thị Hồng Lệ ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh. 

Tại buổi tiếp công dân, ông Lê Minh Hùng và bà Hồ Thị Hồng Lệ yêu cầu Chủ 
tịch UBND tỉnh trả lời bằng Văn bản liên quan đến việc áp giá công trình Nghĩa trang 

liệt sỹ tỉnh và công trình đường 30/4; khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ công trình 
đường tỉnh 915B; khiếu nại việc cưỡng chế thu hồi đất của Bà để thực hiện công trình 

Đường tỉnh 915B. Các nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Hồng Lệ đã được Chủ tịch 
UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai theo đúng quy định của pháp luật. Riêng nội 

dung khiếu nại việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện công trình đường tỉnh 915B 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh. Tuy nhiên, tại 

buổi tiếp công dân bà Hồ Thị Hồng Lệ và ông Lê Minh Hùng chưa thống nhất với kết 
quả giải quyết vừa qua của Chủ tịch UBND tỉnh: Giao Chủ tịch UBND thành phố Trà 

Vinh tổng hợp tất cả các nội dung khiếu nại, thắc mắc của bà Hồ Thị Hồng Lệ và ông 
Lê Minh Hùng trình bày tại buổi tiếp công dân, báo cáo cụ thể cho Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét để thông tin đến bà Hồ Thị Hồng Lệ và ông Lê Minh Hùng biết. 

3. Vụ bà Nguyễn Thị Thanh Trúc ngụ khóm 3, phường 8, thành phố Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh. 

Tại buổi tiếp công dân, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc yêu cầu sớm xem xét bồi 
thường hoặc trả lại đất cho gia đình Bà ổn định cuộc sống. Chủ tịch UBND tỉnh ghi 

nhận và sẽ sớm báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy. 
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4. Vụ bà Nguyễn Thị Chắc và ông Lý Văn Lượm ngụ ấp Ô Tưng A, xã Châu 

Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 

Việc bà Nguyễn Thị Chắc và ông Lý Văn Lượm tố cáo Lãnh đạo và công chức xã 

Châu Điền, huyện Cầu Kè đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh 
kiểm tra, rà soát lại tất cả các nội dung tố cáo của ông Lý Văn Lượm và bà Nguyễn Thị 

Chắc để xác định đúng, sai và trả lời đến ông Lý Văn Lượm, bà Nguyễn Thị Chắc biết. 
Ngày 24/6/2022, Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Chắc và ông Lý 

Văn Lượm, Thanh tra tỉnh đang tổng hợp, dự thảo báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh và 
sẽ thông tin cho bà Chắc, ông Lượm trước ngày tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022.  

5. Vụ bà Nguỵ Thị Lệ (là con của bà Hứa Kim Huê) ngụ số 43, đường Nguyễn 

Thị Út, khóm 2, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 

Đối với việc yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của bà 

Ngụy Thị Lệ thì cần điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do có một phần 
diện tích cấp chồng ghép lên thửa số 112 của ông Nguyễn Văn Nỷ và thửa số 113, 114 

do hộ ông Trần Văn Nhơn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ tịch 
UBND huyện đã vận động các hộ giao lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng 

hộ ông Trần Văn Nhơn không đồng ý giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 113 
và 114 để phòng Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh và hiện nay đang thế chấp tại 

Ngân hàng TMCP Liên Việt chi nhánh huyện Cầu Kè nên việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất theo yêu cầu của bà Ngụy Thị Lệ chưa thực hiện được: Tại buổi Tiếp 

công dân Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè tổ chức cuộc họp, 
trao đổi với các Sở, ngành tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có hướng giải quyết 
yêu cầu của bà Ngụy Thị Lệ trong thời hạn 45 ngày. 

6. Vụ ông Phan Văn Út ngụ ấp số 7, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà 
Vinh. 

 Tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, ông 
Phan Văn Út có hành vi gây mất an ninh trật tự: Giao Chủ tịch UBND huyện Càng 

Long rà soát lại các hành vi có biểu hiện gây mất an ninh trật tự của ông Phan Văn Út 
trong thời gian qua tại địa phương (theo Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 31/5/2022 của 

UBND huyện Càng Long), tổ chức giáo dục ông Phan Văn Út chấm dứt các hành vi 
gây mất an ninh trật tự, nếu tái phạm lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.  

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Văn Hẳn, 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    
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