
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 6  năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

(Thay Thư mời) 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 

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; 

- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân 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 Y tế; 

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo UBND huyện Càng Long; 

- Lãnh đạo UBND huyện Duyên Hải; 

- Lãnh đạo UBND huyện Trà Cú; 

- Lãnh đạo UBND thành phố Trà Vinh; 

- Trưởng Công an thành phố Trà Vinh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. 

* Thời gian, địa điểm: 

Cuộc tiếp công dân được tiến hành lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/6/2021 (thứ Tư), 

tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Trà Vinh, số 360, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành 

phố Trà Vinh (Đính kèm danh sách Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021). 

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; 

- Công an phường 1; 

- 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 6/2021 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND, ngày      tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh) 

 
 

TT Họ và tên Nội dung  

khiếu nại 

Kết quả đã giải quyết  Ghi chú 

01 Bà Mai Hường 

Lan ngụ khóm 6, thị 

trấn Càng Long, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh. 

- Trình bày việc Thanh tra 

tỉnh đã chuyển đơn khiếu nại 

của Bà đến Sở Y tế để xem xét 

giải quyết theo thẩm quyền đối 

với nội dung khiếu nại liên 

quan đến Trung tâm Y tế huyện 

Càng Long nhưng đến nay Sở Y 

tế chưa giải quyết vụ việc;  

- Trình bày việc bà Bùi Thị 

Hồng (tên thường gọi là Muội) 

có hành vi nhục mạ Bà 

- Đối với nội dung khiếu nại liên quan đến Trung 

tâm Y tế huyện Càng Long: 

+ Tại buổi tiếp công dân ngày 28/4/2021, Chánh 

Thanh tra tỉnh kết luận: Đối với việc bà Lan thuê bãi 

giữ xe của Trung tâm Y tế huyện Càng Long không 

thu tiền bệnh nhân để làm từ thiện nhưng ông 

Nguyễn Văn Đời - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

Càng Long không cho, bà Lan yêu cầu gặp nhưng 

ông Đời không tiếp Bà; phản ánh thái độ của bảo vệ 

là ôngThự không cho bà Lan đi tập thể dục trong 

khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Càng Long, 

không cho bà Lan vào khám bệnh. Vụ việc còn 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Y tế. 

Đề nghị bà Lan có đơn gửi đến Giám đốc Sở Y tế để 

được xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. 

+ Ngày 05/5/2021, Thanh tra tỉnh có Công văn số 

03/Ttr-VP chuyển đơn của bà Lan đến Giám đốc Sở 

Y tế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

 



+ Tại buổi tiếp công dân ngày 26/5/2021, 

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận:  

- Đối với nội dung khiếu nại liên quan đến 

Trung tâm Y tế huyện Càng Long: Giao Giám đốc 

Sở Y tế kiểm tra và giải quyết vụ việc theo thẩm 

quyền. 

- Đối với nội dung yêu cầu tháo dở căn nhà phía 

trước đất Nghĩa trang huyện Càng Long (căn nhà 

này trước đây vợ chồng ông thương binh tên Hoàng 

ở để sửa xe, hiện nay bỏ trống); việc bà Bùi Thị 

Hồng (tên thường gợi là Muội) nhục mạ Bà; Bà 

không thống nhất về lời nói khiêu khích của ông 

Hiếu - Chủ tịch UBND thị trấn Càng Long đối với 

Bà. Qua xem xét các nội dung yêu cầu của bà Lan là 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 

Giao Chủ tịch UBND huyện Càng Long chỉ đạo cơ 

quan chức năng kiểm tra và giải quyết vụ việc khiếu 

nại của bà Mai Hường Lan theo thẩm quyền. 

     - Ngày 16/6/2021, UBND huyện Càng Long có 

Báo cáo số 220/BC-UBND báo cáo các nội dung 

phản ánh của bà Mai Hường Lan. 

02 Ông Thạch Út 

Chín ngụ ấp Xoài 

Rùm, xã Kim Sơn, 

huyện Trà cú, tỉnh 

Trà Vinh. 

Khiếu nại việc cấp 

GCNQSD đất cho hộ bà Sơn 

Thị Xuân trùm lên phần diện 

tích đất của Ông (Phần đất trên, 

trước đây ông Chín nhận 

- Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021, 

ông Thạch Út Chín yêu cầu giải quyết việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Sơn Thị 

Xuân chồng lấn lên phần đất của Ông diện tích 

khoảng hơn 2.000m2. Giao Chủ tịch UBND huyện 

 



chuyển nhượng từ ông Sơn Ken 

nhưng chưa tách thửa và chưa 

cấp GCNQSD đất); yêu cầu cấp 

GCNQSD đất cho Ông; Phản 

ánh việc UBND xã Kim Sơn 

không thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND huyện Trà 

Cú về giải quyết khiếu nại của 

Ông. 

Trà Cú tiến hành làm việc với hộ ông Thạch Út 

Chín và bà Sơn Thị Xuân để xác định ranh đất và 

giải quyết vụ việc theo thẩm quyền luật định. 

Trường hợp ông Chín và bà Xuân không thống nhất 

ranh đất để điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất thì hướng dẫn ông Thạch Út Chín. 

- Ngày 10/6/2021, UBND huyện Trà Cú có 

Báo cáo số 157/BC-UBND về việc kiểm tra làm rõ 

nội dung yêu cầu của ông Thạch Út Chín: Qua làm 

việc với TAND huyện Trà Cú được biết hiện tại ông 

Thạch Út Chín đã có đơn gửi đến TAND huyện Trà 

Cú để yêu cầu giải quyết tranh chấp ranh đất với bà 

Sơn Thị Xuân. TAND huyện Trà Cú xem xét, 

chuyển đơn đến UBND xã Kim Sơn để hòa giải 

theo quy định.  

Ngày 14/6/2021, ông Thạch Út Chín điện thoại 

đến Ban Tiếp công dân – Nội chính đăng ký gặp 

Chủ tịch UBND tỉnh và trình bày sau buổi tiếp công 

dân định kỳ đến nay UBND huyện Trà Cú không 

mời Ông làm việc theo chỉ đạo tại buổi tiếp công 

dân định kỳ tháng 5/2021 và không cho Ông đăng 

ký gặp Chủ tịch UBND huyện Trà Cú. 

03 Bà Võ Thị Bích 

Hạnh ngụ ấp Cồn Cù, 

xã Đông Hải, huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh. 

- Yêu cầu cấp Giấy CNQSD 

đất diện tích khoảng 3.300m2; 

- Việc thuê Kobel cải tại ao 

hồ; 

- Trình bày ngày 19/5/2021, 

Bà có đến Phòng Lao động 

Thương binh và xã hội huyện 

* Nội dung yêu cầu cấp Giấy chứng nhận QSD 

đất diện tích 3.300m2:  

Theo phản hồi của UBND huyện Duyên Hải: 

Tại buổi tiếp công dân ngày 28/4/2021, Chủ tịch 

UBND huyện Duyên Hải có tiếp ông Võ Công Út 

và bà Võ Thị Bích Hạnh, Chủ tịch UBND huyện kết 

luận như sau:  

 



Duyên Hải (theo thư mời của 

Phòng LĐTBXH huyện) để 

nhận lại 08 loại bằng, Huy hiệu 

Đảng, Huân chương...tuy nhiên, 

bà Hạnh không đồng ý nhận lại 

do hiện nay bằng Mẹ Việt Nam 

Anh hùng của bà Trần Thị Tiêm 

bị hỏng. 

+ Cơ quan chức năng xác định lại diện tích 

3.382m2 mà bà Hạnh yêu cầu cấp giấy, từ giáp đất 

của Bà với ông Nở trở lên. UBND huyện sẽ làm 

việc lại với ông Bé Sáu, nếu Ông thống nhất với nội 

dung yêu cầu của Bà thì UBND huyện sẽ xem xét 

cấp giấy cho gia đình Bà. 

    * Nội dung thuê Kobel cải tạo ao hồ: Tại buổi 

TCD, Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải kết luận: 

Việc kêu Kobel: UBND xã đã thống nhất bằng 

văn bản cho cải tạo ao hồ, không ai có quyền ngăn 

cản, nếu có ai ngăn cản thì gia đình báo UBND xã 

xử lý theo quy định. Việc kêu Kobel thì gia đình tự 

kêu làm bờ bao cải tạo ao hồ, cơ quan nhà nước 

không có trách nhiệm trong việc này. 

* Nội dung bàn giao lại 08 loại bằng, Huy hiệu 

Đảng, Huân chương cho gia đình bà Hạnh: 

Ngày 13/5/2019, UBND phường 1 lập biên bản 

sự việc tiến hành tạm giữ tang vật của bà Võ Thị 

Bích Hạnh, ngụ ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện 

Duyên Hải treo trên hàng rào trước công cơ quan 

Tỉnh ủy Trà Vinh, với 08 loại bằng, Huy hiệu Đảng, 

Huân Chương. 

Ngày 13/5/2019, UBND phường 1 gửi giấy mời 

bà Võ Thị Bích Hạnh lúc 8 giờ 00 phút ngày 

14/5/2019 đến tại Trụ sở UBND phường 1 để trao 

đổi việc tạm giữ tang vật nhưng bà Hạnh không 



nhận giấy mời. 

Ngày 14/5/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 

với sự chứng kiến của BTCD tỉnh, ban ngành thành 

phố, UBND phường 1 trả lại tang vật tạm giữ 08 

loại bằng, Huy hiệu Đảng, Huân chương cho bà Võ 

Thị Bích Hạnh nhưng bà Hạnh và gia đình không 

nhận lại tang vật. 

Ngày 17/7/2019, UBND phường 1 có Biên bản 

số 10/BB-UBND về việc trả tang vật tạm giữ của bà 

Võ Thị Bích Hạnh cho Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội huyện Duyên Hải. 

Ngày 26/4/2021, UBND thành phố Trà Vinh có 

Báo cáo số 148/BC-UBND về việc trả tang vật tạm 

giữ của bà Võ Thị Bích Hạnh.  

Ngày 07/5/2021, UBND tỉnh có Công văn số 

1662/UBND-NC giao Chủ tịch UBND huyện 

Duyên Hải mời gia đình bà Võ Thị Bích Hạnh để 

bàn giao lại 08 loại bằng, Huy hiệu Đảng, Huân 

chương theo nội dung báo cáo của UBND thành phố 

Trà Vinh. 

Theo phản hồi của UBND huyện Duyên Hải: 

Ngày 19/5/2021, Phòng Lao động thương binh và 

Xã hội huyện Duyên Hải có mời hộ ông Võ Công 

Út, bà Võ Thị Bích Hạnh đến để bàn giao lại 08 loại 

bằng, Huy hiệu Đảng, Huân chương nhưng phía gia 

đình bà Hạnh không đồng ý nhận lại do Bằng Mẹ 



Việt Nam Anh hùng bị hỏng, bà Hạnh yêu cầu 

người làm hỏng phải xin lỗi gia đình Bà. 

04 Bà Nguyễn Thị 

Thanh Trúc, địa chỉ:  

Khóm 3, phường 8, 

thành phố Trà Vinh 

Yêu cầu sớm bồi thường 

thỏa đáng phần đất thực hiện 

công trình Khu Văn hóa – Du 

lịch Ao Bà Om và Khu liên hợp 

Thể dục – Thể thao tỉnh. 

Tại buổi tiếp công dân ngày 26/5/2021, bà 

Nguyễn Thị Thanh Trúc yêu cầu xem xét giải quyết 

nội dung trình bày trong đơn ghi ngày 12/4/2021: 

Bồi thường thỏa đáng để mua đất ở, làm ăn sinh 

sống; nếu không bồi thường thì trả lại đất cho gia 

đình Bà và đề nghị phải có văn bản trả lời hai nội 

dung yêu cầu nêu trên. Tại buổi tiếp công dân ghi 

nhận ý kiến của bà Trúc và báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét giải quyết. 

 

05 Ông Kim Vui ngụ 

ấp Trà Cú B, xã Kim 

Sơn, huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh (ủy 

quyền cho bà Trì Thị 

Hương, ngụ khóm 1, 

thị trấn Trà Cú, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà 

Vinh). 

Yêu cầu cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất diện 

tích 942m2, đất nghĩa địa công 

cộng tọa lạc tại ấp Chợ, xã Hàm 

Tân, huyện Trà Cú 

Tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 31/3/2021, 

ông Kim Vui và bà Trì Thị Hương có trình bày nội 

dung liên quan đến chủ thể khiếu nại là bà Kim Thị 

Gia (mẹ ông Kim Vui). Liên quan đến việc khiếu 

nại của ông Kim Vui; ngày 14/01/2021, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Thông báo số 

06/TB-UBND về kết quả kiểm tra nội dung khiếu 

nại của ông Kim Vui. Tại buổi tiếp công dân, bà Trì 

Thị Hương có trình bày nội dung liên quan đến chủ 

thể khiếu nại là bà Kim Thị Gia (mẹ ông Kim Vui) 

và yêu cầu kiểm tra lại phần diện tích đất. Giao Sở 

Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nội dung vụ việc 

và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy 

định. 

 

 


		2021-06-24T14:49:50+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-24T15:32:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-24T15:32:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-24T15:33:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-24T15:33:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-24T15:33:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-24T15:34:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-24T15:34:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




