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An Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2020.

THÔNG BÁO
Kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ ông Huỳnh Văn Dợt
ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của ông Huỳnh Văn Dợt ngụ ấp
Bình Hoà, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú khiếu nại Quyết định số
2051/QĐ.UB.KN ngày 03/10/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
Khiếu nại của ông Huỳnh Văn Dợt 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 ông Dợt vẫn chưa chấm dứt khiếu nại.
Ngày 25/7/2018, ông Dợt tiếp tục gởi đơn yêu cầu được xem xét giải
quyết về chính sách xã hội là được bán nền nhà có hỗ trợ theo Quyết định
2589/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngày 08/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận Thông báo số 245/TBVPUBND về giải quyết khiếu nại cho hộ ông Huỳnh Văn Dợt: “…UBND
huyện Châu Phú bán cho hộ ông Dợt 02 nền nhà theo giá thành đầu tư tại
khu dân cư Đông Bắc Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu với điều kiện hộ ông Dợt
cam kết chấm dứt khiếu nại”.
Ngày 04/11/2019, UBND huyện Châu Phú tiếp ông Dợt thông báo kết
luận giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Dợt yêu cầu xin được mua 01
nền theo giá thành đầu tư và 01 nền có hỗ trợ giảm giá 40% vận dụng theo
Quyết định 2589/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nếu
được giải quyết gia đình ông cam kết chấm dứt các khiếu nại có liên quan đến
Dự án khu Nam Cái Dầu.
Ngày 19/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số
5928/VPUBND-TD: Giao UBND huyện Châu Phú bán 01 nền theo giá thành
đầu tư và 01 nền có hỗ trợ giảm giá 40% vận dụng theo Quyết định 2589/QĐUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho hộ ông Huỳnh Văn Dợt.
Ngày 19/11/2019, ông Huỳnh Văn Dợt gởi đơn đồng ý mua 02 nền nhà
theo nội dung giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và cam kết chấm dứt các
khiếu nại có liên quan đến Dự án khu dân cư Nam chợ Cái Dầu.
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Ngày 26/11/2019, ông Huỳnh Văn Dợt hoàn thành thủ tục mua và nhận
nền số 14 và nền số 15, thuộc lô 22 khu dân cư Đông Bắc Quốc lộ 91, thị trấn
Cái Dầu, huyện Châu Phú.
Xét thấy, khiếu nại của ông Huỳnh Văn Dợt 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 ông Dợt
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 ông Huỳnh Văn Dợt.
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./.
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân
dân tỉnh
Email:
ubnd@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Ngày ký: 20-08-2020
10:36:47 +07:00

Trần Anh Thư

