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THÔNG BÁO 

Kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Tiếm  
ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

                                  
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17 tháng 9 năm 2014, 

Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 2188/QĐ-TTCP thành lập 
Đoàn Công tác liên ngành kiểm tra, rà soát việc giải quyết một số vụ việc khiếu 
nại, tồn đọng, kéo dài tại tỉnh An Giang; trong đó, có đơn của hộ bà Nguyễn Thị 
Tiếm, khiếu nại Quyết định giải quyết số 2189/QĐ-UB-KN ngày 17 tháng 10 
năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Ngày 31 tháng 8 năm 2015 Thanh tra Chính phủ có Báo cáo kết luận số 
2508/BC-TTCP: “Thống nhất cách giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân 
tỉnh An Giang đối với gia đình bà Tím (Tiếm) tại quyết định số 2189/QĐ-UB-KN 
ngày 15/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

Kết luận trên, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 
8323/VPCP-V.I ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ. 

Ngày 30/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo 636/TB-
UBND chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tím (Tiếm). 

Bà Tiếm vẫn tiếp tục khiếu nại. 

Ngày 05/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận giải quyết khiếu nại cho bà 
Tiếm, nội dung: “Tiếp tục thực hiện Thông báo số 636/TB-UBND ngày 
30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của 
bà Nguyễn Thị Tiếm. Không xem xét giải quyết nền tái định cư cho bà Tiếm tại 
đường số 5. Trường hợp gia đình bà Tiếm đông nhân khẩu, giao UBND huyện 
Châu Phú xem xét bán cho gia đình bà 03 nền theo Quyết định 2589/QĐ-UBND 
của Ủy ban nhân dân tỉnh nếu bà chấm dứt khiếu nại”. 

Ngày 12/12/2017, UBND huyện Châu Phú thông báo nội dung giải quyết 
khiếu nại cho bà Tiếm và ông Võ Văn Mạnh: Gia đình bà Tiếm đồng ý mua 03 
nền (theo chính sách của Quyết định 2589/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của 
UBND tỉnh) tại Khu tái định cư kết hợp bố trí dân Đông bắc quốc lộ 91 tại thị 
trấn Cái Dầu, giá 579.000 đồng/m2 và cam kết chấm dứt các yêu cầu khiếu nại 
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tất cả các chính sách có liên quan đến toàn bộ phần đất của gia đình bà Tiếm đã 
giải tỏa (kể cả phần đất 217,6m2) Nhà nước đã thực hiện dự án Khu Nam Cái 
Dầu, huyện Châu Phú. 

Ngày 16/01/2018, bà Tiếm đã ký Biên bản với Ban quản lý Dự án đầu tư 
xây dựng khu vực huyện Châu Phú để nhận 03 nền nhà nói trên. 

Xét thấy, khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tiếm đã được Ủy ban nhân dân 
tỉnh rà soát, xem xét giải quyết đúng pháp luật, vận dụng đồng bộ các chính sách 
có lợi nhất cho người khiếu nại để giải quyết có lý, có tình và gia đình bà Tiếm 
đã cam kết chấm dứt khiếu nại. 

Từ những căn cứ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết thúc việc giải 
quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tiếm. 

 
Thông báo này được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và công bố theo quy định tại Văn bản số 34/UBND-TD ngày 17/7/2013 
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định về tống đạt và công khai văn bản 
giải quyết khiếu nại về đất đai./.       
 
         KT.  CHỦ TỊCH  
Nơi nhận:        PHÓ CHỦ TỊCH 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Thanh tra Chính phủ;   
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (Đã ký)   
- Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Ban Tiếp công dân TW tại Hà Nội và TP. HCM (2b); 
- Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp - TTCP;         
- Cục 3 - Thanh tra Chính phủ;        Lâm Quang Thi 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Trường trực HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;       
- CVP, PCVP La Phước Kiên; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội An Giang; 
- UBMTTQ tỉnh An Giang; 
- Hội Nông dân tỉnh; 
- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 
- Hội Luật gia tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Thanh tra tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường;  
- UBND huyện Châu Phú; 
- UBND thị trấn Cái Dầu;                                                                                             
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;  
- Bà Nguyễn Thị Tiếm; 
- Ban Tiếp Công dân của tỉnh; 
- Phòng Nội chính;  
- Lưu VP. 
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