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  THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022 
                            
                     

Ngày 25/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 

5/2022 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, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Sở Y tế, đại diện Hội 

Luật gia tỉnh Trà Vinh; Lãnh đạo UBND thành phố Trà Vinh và UBND huyện 
Càng Long. 

Sau khi nghe Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình phản ánh, khiếu nại của 
công dân và ý kiến trả lời của sở, ngành tỉnh tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau: 

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

Việc khiếu nại của bà Hồ Thị Hồng Lệ liên quan đến 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 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. 

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

Tại buổi tiếp công dân, ông Từ Quốc Sanh yêu cầu hủy Quyết định số 

1772/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thu hồi giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp cho ông Từ Thiên Thọ. Giao Thanh tra tỉnh 

hướng dẫn ông Từ Quốc Sanh có đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền để 
được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Vụ khiếu nại ông Giang Chấn Tây, đại diện Công ty TNHH MTV Bội 
Ngọc, địa chỉ 238, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 
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Ông Giang Chấn Tây yêu cầu giải quyết về việc điều chỉnh quy hoạch tuyến 
đường N7, phường 1, thành phố Trà Vinh gây thiệt hại đến doanh nghiệp của Ông; 

tại buổi tiếp công dân, ông Tây có đề nghị điều chỉnh quy hoạch tuyến đường N7 
trở về quy hoạch cũ; yêu cầu xem xét cán bộ sai phạm trong việc giải quyết vụ việc 

của Ông.  

Các nội dung yêu cầu của ông Giang Chấn Tây thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh. Giao Chủ tịch UBND thành phố Trà 
Vinh kiểm tra, xem xét và có văn bản trả lời ông Tây theo quy định của pháp luật,  
đồng thời kiểm tra lại ý kiến của ông Tây cho rằng cán bộ có sai phạm trong giải 

quyết vụ việc để trả lời dứt khoát; kiểm tra lại quá trình đầu tư xây dựng cây xăng 
của ông Tây so với giấy phép và quy hoạch. 

4. 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 149, diện tích 
5.700m2. Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Trà Vinh có Công văn số 2372/UBND-NC  

giao Chủ tịch UBND huyện Càng Long tổ chức thực hiện theo nội dung kiến nghị 
của Chánh Thanh tra tỉnh.  

Giao Chủ tịch UBND huyện Càng Long khẩn trương kiểm tra, xem xét và 
giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Nội dung nào thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án thì hướng dẫn bà Trần Thị Tiên có đơn gửi đến cơ quan Tòa 
án để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 

5. Vụ ông Trần Văn Inh, ngụ khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh 

Nội dung yêu cầu sớm giải quyết việc ông Trần Văn Mua cất nhà lấn đất công 

Hương lộ 31 trước mặt tiền đất của Ông. Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND huyện Càng Long. Giao Chủ tịch UBND huyện Càng Long sớm xử lý việc 

chiếm đất công và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. 

6. Vụ ông Lý Văn Lượm và bà Nguyễn Thị Chắc ngụ ấp Ô Tưng A, xã 

Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 

Việc tố cáo Lãnh đạo và công chức xã Châu Điền, huyện Cầu Kè đã được 

Huyện ủy huyện Cầu Kè kiểm tra và giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. 
Huyện ủy Cầu Kè đã có thông báo kết luận và thông tin cho ông Lý Văn Lượm và 

bà Nguyễn Thị Chắc biết đồng thời đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm các tổ 
chức, cá nhân vi phạm. Tuy nhiên, tại buổi Tiếp công dân ông Lý Văn Lượm và bà 

Nguyễn Thị Chắc không thống nhất và yêu cầu làm rõ các nội dung tố cáo của Ông 
Bà. 

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 (trả lời trước ngày tiếp công dân định kỳ 

tháng 6/2022). Kết quả Chánh Thanh tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy 
định.  

7. Vụ bà Mai Hường Lan, ngụ khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh 
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Nội dung yêu cầu liên quan đến bác sỹ Nguyễn Văn Đời; khiếu nại liên quan 
đến ông Nhựt là bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Càng Long. Giao Giám đốc Sở Y tế 

kiểm tra và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Nội dung tố cáo ông Trung, trưởng Công an thị trấn Càng Long và các nội 

dung bà Lan trình bày tại buổi tiếp công dân. Giao UBND huyện Càng Long chỉ 
đạo giải quyết và trả lời bà Lan theo quy định. 

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 
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