
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 2021 

  

THÔNG BÁO 

(Thay Thư mời) 

 

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

4/2021 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 Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Lãnh đạo UBND thành phố Trà Vinh; 

- Lãnh đạo UBND huyện Càng Long; 

- Lãnh đạo UBND huyện Châu Thành; 

- 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 28/4/2021 (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 4/2021). 

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 4/2021 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND, ngày      tháng 4 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 Ông Trần Văn 

Chiến, địa chỉ: Ấp Trà 

Ốt, xã Thông Hòa, 

huyện Cầu Kè, tỉnh 

Trà Vinh. 

Yêu cầu xem xét, 

giải quyết việc Công ty 

Cổ phần xây dựng 

thương mại Thới Bình 

thực hiện việc nạo vét 

kênh ngang thuộc ấp Trà 

Ốt, xã Thông Hòa, huyện 

Cầu Kè do Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

Nông thôn làm chủ đầu 

tư làm nứt tường nhà của 

Ông. 

- Ngày 24/11/2020, Văn phòng UBND tỉnh có 

Công văn số 2597/VP-NC chuyển đơn ghi ngày 

18/11/2020 chuyển đơn của ông Trần Văn Chiến đến 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra làm 

rõ nội dung đơn và giải quyết theo thẩm quyền. 

- Ngày 09/12/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn có Báo cáo số 1038/BC-SNN báo cáo về xử 

lý nứt nhà của ông Trần Văn Chiến. 

- Ngày 29/12/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

có Công văn số 5294/UBND-NC giao Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với đơn 

vị thi công, UBND huyện Cầu Kè xác định nguyên 

nhân gây nứt nhà; làm việc với chủ hộ; tiến hành giải 

quyết việc khiếu nại theo thẩm quyền. Trường hợp vượt 

thẩm quyền báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2021, 

Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba kết luận: Giao 

 



Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công văn số 5294/UBND-NC ngày 29/12/2020. 

Thời gian thực hiện 30 ngày phải trả lời cho người 

khiếu nại và báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Ngày 11/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn có Báo cáo số 162/BC-SNN về các nội dung 

làm việc và xử lý khiếu nại của hộ ông Trần Văn Chiến. 

- Ngày 05/4/2021, UBND tỉnh có Công văn số 

1206/UBND-NC giao Thanh tra tỉnh phối hợp Sở Xây 

dựng nghiên cứu, đề xuất của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Báo cáo nêu trên. 

02 Bà Mai Hường Lan, 

địa chỉ: Khóm 6, thị 

trấn Càng Long, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà 

Vinh  

Yêu cầu sớm giải 

quyết việc tranh chấp đất 

thuộc khu vực Nghĩa 

trang liệt sĩ huyện Càng 

Long giữa bà Trần Thị 

Hường (là mẹ của bà Mai 

Hường Lan) với bà 

Nguyễn Thị Bé Tư. 

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

Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Văn Hẳn kết luận: 

- Đối với nội dung khiếu nại việc tranh chấp đất 

tiếp giáp Nghĩa trang huyện Càng Long giữa bà Trần 

Thị Hường (là mẹ của bà Mai Hường Lan) với bà 

Nguyễn Thị Bé Tư. Hiện nay UBND huyện Càng Long 

đã thực hiện xong việc di dời nhà của bà Nguyễn Thị 

Bé Tư. Giao UBND huyện Càng Long trao đổi với bà 

Nguyễn Thị Bé Tư để xử lý phần tài sản còn lại trên 

đất (nhà và cây sung). Đồng thời xem xét, giải quyết 

nội dung yêu cầu giao đất của bà Mai Hường Lan theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 



- Đối với nội dung khiếu nại yêu cầu Nhà nước trả 

lại diện tích đất 24.870m2: Ngày 29/7/2020, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

2834/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà 

Mai Hường Lan, bà Trần Minh Quận và ông Mai Tuấn 

Phong. Căn cứ Luật Khiếu nại, hiện nay việc yêu cầu 

của bà Lan không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ 

tịch UBND tỉnh; nếu bà Mai Hường Lan không thống 

nhất với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch 

UBND tỉnh thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại 

Tòa án theo quy định của pháp luật.  

03 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 định kỳ tháng 3/2021, bà 

Nguyễn Thị Thanh Trúc yêu cầu xem xét bồi thường 

đất công trình Khu Văn hóa – Du lịch Ao Bà Om và 

Khu Liên hiệp Thể thao tỉnh theo giá thị trường hoặc trả 

lại đất cho gia đình Bà: Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Văn 

Hẳn kết luận: Đối với việc bồi thường đất theo giá thị 

trường cho gia đình bà Trúc là không có cơ sở xem xét. 

Về yêu cầu trả đất lại cho gia đình Bà (xóa quy hoạch), 

UBND tỉnh sẽ xem xét báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, 

khi có kết quả sẽ thông báo đến bà Nguyễn Thị Thanh 

Trúc biết. 

 

04 Bà Cao Thị Ngọc 

Mai, địa chỉ: Số 89, ấp 

Đa Cần, xã Hòa 

Thuận, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh. 

 

Yêu cầu giải quyết 

việc Chủ tịch UBND 

thành phố không thi hành 

án Bản án số 

319/2020/HC-PT ngày 

24/7/2020 của Tòa án 

- Ngày 08/9/2020, Văn phòng UBND tỉnh có Công 

văn số 1880/VP-NC chuyển đơn (ghi ngày 31/8/2020) 

của bà Cao Thị Ngọc Mai đến Chủ tịch UBND thành 

phố Trà Vinh kiểm tra, làm rõ nội dung đơn và giải 

quyết theo thẩm quyền. 

- Ngày 08/9/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh có 

 



nhân dân Cấp cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Quyết định số 344/QĐ-CTHADS về việc thi hành án 

chủ động. 

- Ngày 02/02/2021, UBND thành phố Trà Vinh có 

Báo cáo số 35/BC-UBND về kết quả thi hành Bản án số 

319/2020/HC-PT ngày 24/7/2020 của Hội đồng xét xử 

phúc thẩm vụ án hành chính Tòa án nhân dân Cấp cao 

tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Ngày 16/3/2021, Chủ tịch UBND thành phố tổ 

chức buổi làm việc với bà Cao Thị Ngọc Mai.  

- Ngày 25/3/2021, Chủ tịch UBND thành phố ban 

hành Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải 

quyết khiếu nại của bà Cao Thị Ngọc Mai khiếu nại 

Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc thi 

hành kỷ luật đối với bà Cao Thị Ngọc Mai, Phó Giám 

đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành 

phố Trà Vinh (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố 

Trà Vinh) và đã được thụ lý ngày 02 tháng 12 năm 2020. 

Lý do đình chỉ: Bà Cao Thị Ngọc Mai không còn khiếu nại 

theo Biên bản làm việc số 13/BB-UBND ngày 16/3/2021 

của UBND thành phố với bà Cao Thị Ngọc Mai. 

- Ngày 29/3/2021, UBND thành phố tổ chức trao Quyết 

định số 934/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố 

về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị 

Ngọc Mai. Kết quả bà Cao Thị Ngọc Mai có đến và 



nhận Quyết định số 934/QĐ-UBND. 

- Ngày 31/3/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ 

Tư pháp có Công văn số 1046/TCTHADS-NV3 chuyển 

đơn của bà Cao Thị Ngọc Mai đến Chủ tịch UBND tỉnh 

- Ngày 19/4/2021, Văn phòng UBND tỉnh có Công 

văn số 800/VP-NC giao Chủ tịch UBND thành phố Trà 

Vinh xem xét và phúc đáp kết quả thi hành Bản án số 

319/2020/HC-PT ngày 24/7/2020 của Tòa án nhân dân 

Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đến Tổng cục Thi 

hành án dân sự - Bộ Tư pháp. 

05 Bà Trầm Xuân 

Trang, địa chỉ: Ấp Sâm 

Bua, xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh 

Yêu cầu giao đất tuyến 

Mậu Thân cho gia đình 

Bà 

- Ngày 20/8/2020, Văn phòng UBND tỉnh có 

Công văn số 1746/VP-NC giao Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Trà Vinh phối hợp các cơ quan, đơn vị 

có liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung đơn và giải quyết 

theo thẩm quyền. 

- Ngày 20/4/2021, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục 

có Công văn số 813/VP-NC chuyển đơn (ghi ngày 

15/4/2021) của bà Trầm Xuân Trang đến Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Trà Vinh kiểm tra, làm rõ nội 

dung đơn và giải quyết theo thẩm quyền. 

 

06 Ông Ngô Văn Mười 

và bà Lâm Thị Cẩm, 

địa chỉ: Ấp Ô Chích B, 

xã Lương Hòa, huyện 

Châu Thành. 

Khiếu nại Quyết định 

số 4305/QĐ-UBND ngày 

10/12/2009 của Chủ tịch 

UBND huyện Châu 

Thành về việc điều chỉnh 

diện tích trên giấy chứng 

Tại buổi tiếp công dân ngày 25/11/2020, bà Lâm 

Thị Cẩm yêu cầu sớm xem xét giải quyết việc khiếu nại 

Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của 

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh 

diện tích trên giấy chứng nhận QSD đất của Bà; yêu cầu 

 



nhận QSD đất của Ông 

Mười. 

bồi thường số tiền kiểm đạt diện tích đất; bồi thường số 

ngày công lao động; bồi thường tài sản trên phần diện 

tích đất đã bị điều chỉnh; đề nghị xử lý hành vi vi phạm 

của các cán bộ có liên quan đến hồ sơ đề nghị tách thửa 

và vụ việc của gia đình Bà. Chánh Thanh tra tỉnh – 

Trần Văn Ba kết luận:  

Giao Chủ tịch UBND huyện Châu Thành khẩn 

trương kiểm tra và giải quyết việc khiếu nại của ông 

Ngô Văn Mười và bà Lâm Thị Cẩm theo đúng thời gian 

và quy định của pháp luật. 
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