
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TRÀ VINH 

 
        Số:           /TB-UBND   

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Trà Vinh, ngày       tháng      năm 2022 

  
THÔNG BÁO 

(Thay Thư mời) 
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 

với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

* Thành phần đại biểu, kính mời: 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh;  

- Lãnh đạo UBND thành phố Trà Vinh; 

- Lãnh đạo UBND huyện Trà Cú; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. 

- Công an phường 1, thành phố Trà Vinh (hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự) 

* Thời gian, địa điểm: 

Cuộc tiếp công dân được tiến hành lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/11/2022 (thứ Tư), 

địa điểm: Nơi Tiếp công dân Thanh tra tỉnh Trà Vinh, số 2, đường 19/5, phường 1, thành 

phố Trà Vinh - Trụ sở Tiếp công dân cũ (Đính kèm danh sách Tiếp công dân định kỳ 

tháng 11/2022). 

Kính mời đại biểu đến dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./. 

 
 Nơi nhận:                                                                                           

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);                                               
- Như TP mời họp ;                                                                                

- BLĐ VPUBND tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Phòng HCQT, THNV (để biết);  

- Lưu: VT, BTCD-NC. 

                     TL. CHỦ TỊCH 

              KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG       

 
 
 

 
                   Nguyễn Thanh Tâm 

                                                                            



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  DANH SÁCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 11/2022 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND, ngày       tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh) 
 

TT Họ và tên    Nội dung khiếu nại Kết quả đã giải quyết  Ghi chú 

01 Bà Nguyễn Thị 

Thanh Trúc, địa chỉ:  

Khóm 4, phường 8, 

thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

Đề nghị lãnh đạo UBND 

tỉnh cho Bà mượn số tiền 05 

tỷ đồng để lo cho các con của 

Bà có điều kiện sinh sống, 

khi Nhà nước bồi thường 

thỏa đáng cho gia đình Bà thì 

bà Trúc sẽ lãnh tiền trả lại số 

tiền đã mượn. 

Ngày 11/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao 

Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, 

ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND thành 

phố Trà Vinh nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý. Kết 

quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

 

02 Tập thể nhân dân 

ngụ ấp Long Thuận, xã 

Lưu Nghiệp Anh, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà 

Vinh. 

Yêu cầu xem xét việc 

làm con đê kết hợp với lộ 

giao thông theo hướng định 

vị ban đầu (ven sông Trà 

Cú). 

- Ngày 22/9/2022, Văn phòng UBND tỉnh có 

Công văn số 2486/VP-NC chuyển đơn của Tập thể 

nhân dân ấp Long Thuận đến Chủ tịch UBND huyện 

Trà Cú kiểm tra, làm rõ nội dung đơn và giải quyết 

theo thẩm quyền. 

- Ngày 07/11/2022, UBND huyện Trà Cú có 

Thông báo số 19/TB-VP thông báo ý kiến kết luận của 

Chủ tịch UBND huyện Trà Cú tại buổi tiếp công dân 

định kỳ tháng 10/2022 (trong đó có vụ việc của ông 

 



Nguyễn Văn Thu đại diện các hộ dân ấp Long Thuận), 

Chủ tịch UBND huyện Trà Cú có ý kiến như sau: 

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê bao Nam rạch 

Trà Cú được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2688/QĐ-UBND ngày 19/11/2021, quá trình 

triển khai dự án do nhiều nguyên nhân nên hiện dự án 

đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tại 

Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 và 

đang triển khai thực hiện; mặt khác đây là dự án sử 

dụng ngân sách tỉnh và do Ban Quản lý dự án đầu tư 

các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

làm chủ đầu tư do đó không thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn khảo sát để triển khai dự án 

xây dựng tuyến bờ bao bảo vệ đời sống và sản xuất 

cho những hộ ở ngoài tuyến đê kết hợp với xây dựng 

đường giao thông nông thôn trên tuyến, sử dụng ngân 

sách huyện để thực hiện, phấn đấu triển khai trong 

năm 2023. 

Tuy nhiên, các hộ không thống nhất với kết quả 

tại buổi Tiếp công dân ngày 02/11/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Trà Cú. 

03 Ông Từ Quốc Sanh, 

địa chỉ: Số 12, đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

Yêu cầu hủy Quyết định 

số 1772/QĐ-UBND ngày 

21/9/2009 của UBND tỉnh 

- Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh Trà Vinh nhận 

được đơn (ghi ngày 01/7/2020) của ông Từ Quốc Sanh 

và ông Từ Chí Cao, nội dung: Khiếu nại Quyết định số 

 



khóm 7, phường 6, 

thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

Trà Vinh về việc thu hồi, hủy 

bỏ GCN QSD đất đã cấp cho 

ông Từ Thiên Thọ. 

1772/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc thu hồi, hủy bỏ GCN QSD đất đã cấp 

cho ông Từ Thiên Thọ. 

- Ngày 14/7/2020, Văn phòng UBND tỉnh có 

Công văn số 1420/VP-NC về việc trả lời đơn khiếu nại 

của ông Từ Quốc Sanh, nội dung:  

+ Qua kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, 

việc khiếu nại Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 

21/9/2009 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thu hồi, 

hủy bỏ GCN QSD đất đã cấp cho ông Từ Thiên Thọ 

(cha ông Từ Quốc Sanh) đã được Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo giải quyết tại Thông báo số 06/TB-VP ngày 

16/4/2012 và Thông báo số 46/TB-VP ngày 01/4/2013 

của Văn phòng UBND tỉnh. 

Qua kết quả tiếp xúc, làm việc ngày 08/5/2019 của 

Thanh tra tỉnh với ông Từ Quốc Sanh và ông Từ Chí 

Cao về nội dung đơn khiếu nại (ghi ngày 30/3/2019); 

ông Từ Quốc Sanh và ông Từ Chí Cao yêu cầu công 

nhận diện tích 1.620m2 mà trước đây Nhà nước đã cấp 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cha Ông. 

Tuy nhiên diện tích ông Sanh yêu cầu cấp giấy có liên 

quan đến diện tích đất do ông Từ Quốc Sanh có đơn 

khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất với các hộ. 

Việc khởi kiện của ông Sanh hiện nay TAND tỉnh Trà 

Vinh đang thụ lý giải quyết. Căn cứ khoản 9, Điều 11 

Luật Khiếu nại năm 2011, việc khiếu nại đã được TA 



thụ lý thì thuộc một trong các trường hợp các khiếu 

nại không được thụ lý giải quyết. 

Đồng thời, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 

12/2019 ông Từ Quốc Sanh đã thống nhất chờ kết quả 

giải quyết của TAND tỉnh. 

Ngày 10/8/2021, UBND tỉnh Trà Vinh có Công 

văn số 3302/UBND-NC về việc ý  kiến và cung cấp 

tài liệu, chứng cứ theo Công văn số 130/TA-DS ngày 

12/7/2021 của TAND tỉnh Trà Vinh. 

Ngày 29/4/2022, UBND thành phố Trà Vinh có 

Công văn số 1698/UBND-NC gửi TAND tỉnh Trà 

Vinh đề nghị sớm đưa vụ án tranh chấp QSD đất giữa 

ông Từ Quốc Sanh với các hộ ra xét xử. 

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022, 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. Chủ tịch UBND tỉnh kết 

luận: 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 

(Thông báo số 98/TB-VP ngày 27/5/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 

5/2022). 



- Ngày 10/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh có 

Công văn số 1401/VP-NC (xử lý đơn ghi ngày 

06/6/2022) giao Thanh tra tỉnh phối hợp các cơ quan, 

đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung đơn của 

ông Từ Quốc Sanh và ông Từ Chí Cao.  

- Ngày 23/6/2022, Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 

224/BC-TTr kết quả làm việc với ông Từ Quốc Sanh, 

kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2145/UBND-NC 

ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh và Công văn số 

1781/VP-NC ngày 10/9/2019 của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

- Ngày 29/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Công 

văn số 2747/UBND-NC giao Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các ngành có 

liên quan khẩn trương thực hiện nội dung kiến nghị 

của Chánh Thanh tra tỉnh nêu tại Báo cáo số 224/BC-

TTr ngày 23/6/2022. 

Tại buổi tiếp công dân ngày 27/7/2022, 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.  

+ Liên quan đến nội dung trên, 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 27/7/2022, 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. 

+ Ngày 29/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Công 

văn số 2747/UBND-NC về việc giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường thực hiện kiến nghị của Chánh Thanh 

tra tỉnh tại Báo cáo số 224/BC-TTr ngày 23/6/2022. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo 

cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

- Ngày 01/8/2022, Ban Tiếp công dân – Nội chính 

có Thông báo số 23/TB-BTCDNC thông báo ý kiến 

kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022. 

- Ngày 25/8/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường có Báo cáo số 882/BC-STNMT kết quả 

thực hiện Công văn số 2747/UBND-NC ngày 

29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Ngày 08/9/2022, Ban Tiếp công dân – Nội chính 

có Thông báo số 33/TB-BTCDNC thông báo ý kiến 

kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022. 



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. 

- Ngày 17/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh có 

Công văn số 3097/VP-NC (xử lý đơn ghi ngày 

31/10/2022) giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường có Văn bản trả lời đơn ông Từ Quốc Sanh. 
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