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THÔNG BÁO 

Kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ bà Lâm Thị Thu  

ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú. 

                                  

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Lâm Thị Thu ngụ ấp Bình 

Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú khiếu nại Quyết định số 1486/QĐ-UB-

KN ngày 06/9/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Khiếu nại của bà Thu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát và 

giải quyết đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong thời gian qua bà Thu 

vẫn chưa chấm dứt khiếu nại.  

Ngày 06/8/2018, bà Thu có đơn yêu cầu xin được mua 01 nền nhà tại khu 

dân cư Đông Bắc quốc lộ 91, huyện Châu Phú để có nơi sinh sống ổn định vì 

hiện tại bà đang che cất nhà tạm trên vĩa hè thuộc đất của Nhà nước quản lý để 

sinh sống và mua bán. 

Ngày 08/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 245/TB-

VPUBND về giải quyết khiếu nại cho hộ bà Lâm Thị Thu: “… UBND huyện 

Châu Phú bán cho hộ bà Thu 01 nền nhà tại khu dân cư Đông Bắc Quốc lộ 91, 

thị trấn Cái Dầu theo giá thành đầu tư. Bà Thu phải tháo dỡ mái hiên lấn chiếm 

vĩa hè trên phần đất công của Nhà nước và cam kết chấm dứt khiếu nại”. 

Ngày 04/11/2019, UBND huyện Châu Phú tiếp và thông báo kết luận 

giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Thu đồng ý mua 01 nền theo giá thành 

đầu tư là 965.000đ/m2 và xin được trả chậm theo kết quả bốc thăm chọn nền số 

04, lô 22, đường 3a; đồng thời, cam kết tháo dỡ mái hiên lấn chiếm vĩa hè trên 

phần đất Nhà nước quản lý trước ngày 30/11/2019 và chấm dứt khiếu nại. 

Ngày 08/5/2020, bà Lâm Thị Thu hoàn thành thủ tục mua và nhận nền số 

04, thuộc lô 22, đường số 3a khu dân cư Đông Bắc Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, hình thức trả chậm trong 05 năm. 

Xét thấy, khiếu nại của hộ bà Lâm Thị Thu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

rà soát, xem xét giải quyết đúng pháp luật, vận dụng đồng bộ các chính sách hỗ 

trợ phù hợp, kết quả được bà Thu đồng tình và cam kết chấm dứt khiếu nại. 
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Từ những căn cứ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết thúc giải quyết 

khiếu nại đối với hộ bà Lâm Thị Thu. 

 

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

chúng và công bố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

34/UBND-TD ngày 17/7/2013 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;   

- 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;          
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Trường trực HĐND tỉnh;                                                                                         Trần Anh Thư 

- CT, các PCT UBND tỉnh;       

- CVP, PCVP Trần Đặng Đức; 

- 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; 

- Công an tỉnh; 

- Thanh tra 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 Lâm Thị Thu; 

- Ban Tiếp Công dân của tỉnh; 

- Phòng Nội chính;  

- Lưu VP. 
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