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  THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022 
                            
                     

Ngày 27/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 

4/2022 tại Nơi tiếp công dân Thanh tra 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, Lãnh đạo Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, đại diện Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh; Lãnh đạo 
UBND thành phố Trà Vinh và UBND huyện Càng Long. 

Sau khi nghe Trưởng ban Tiếp công dân – Nội chính 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 chỉ đạo như sau: 

1. Vụ ông Bùi Thiện Dân, ngụ khóm 3, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh 

Việc ông Bùi Thiện Dân yêu cầu sớm thi hành bản án số 49/2018/DS-PT 
ngày 29/3/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh. Giao Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Trà Vinh khẩn trương phối hợp các cơ quan, đoàn thể tiếp tục gặp gỡ bên phải 
thi hành án là hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn để vận động, thuyết phục tự nguyện thi 

hành án. Trường hợp, sau khi vận động, thuyết phục mà phía bên hộ ông Nguyễn 
Hồng Nhẫn không đồng ý tự nguyện thi hành án, Cục trưởng Cục THADS tỉnh 

phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết 
để tiến hành thực hiện cưỡng chế tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật. 

Quá trình thực hiện phải đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, đảm bảo 
an toàn, đúng quy định và không gây hậu quả cũng như thiệt hại cho người dân. 

2. 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 trong thời hạn 02 
tháng nếu chưa xem xét bồi thường đất cho Bà thì giải quyết trả lại đất cho gia 
đình Bà để ổn định cuộc sống. Ghi nhận và sẽ xem xét xử lý theo quy định. 

3. Vụ bà Mai Hường Lan, ngụ khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh 

- Tại buổi tiếp công dân bà Mai Hường Lan trình bày các nội dung: Yêu cầu 
bác sỹ Nguyễn Văn Đời xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần cho Bà; khiếu nại 

liên quan đến bảo vệ trung tâm Y tế huyện Càng Long theo Biên bản làm việc ngày 
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07/4/2022 (bảo vệ tên Nhựt). Giao Giám đốc Sở Y tế khẩn trương kiểm tra và giải 
quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. 

- Đối với nội dung phản ánh liên quan đến việc Công an khóm 6, thị trấn 
Càng Long có lời nói hăm dọa bà Mai Hường Lan; việc bà Bùi Thị Hồng (tên 

thường gọi là Muội) nhục mạ Bà và các nội dung bà Lan trình bày tại buổi tiếp 
công dân: Giao Chủ tịch UBND huyện Càng Long tổ chức mời các bên có liên 

quan để trao đổi và có hướng xử lý các nội dung bà Mai Hường Lan phản ánh đồng 
thời giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền. 

4. 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 nội dung liên quan đến cán 
bộ xã Châu Điền lấy đất công giao lại cho người khác (phần đất trước cổng UBND 

xã Châu Điền) và hiện nay ông Nguyễn Văn Vĩnh đang sử dụng. Giao Thanh tra 
tỉnh trao đổi với UBND huyện Cầu Kè kiểm tra nắm thông tin về nội dung cán bộ 

địa chính xã Châu Điền giao đất công cho cá nhân sử dụng nhưng không được cơ 
quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo lời của ông Lý Văn Lượm và bà Nguyễn 
Thị Chắc trình bày tại buổi tiếp công dân. Kết quả, Thanh tra tỉnh báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh 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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