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THÔNG BÁO 

Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Trường  

ngụ tại ấp 3, xã An Thới Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

                                  

 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhận được đơn khiếu nại của ông Trần 

Văn Trường, ngụ ấp 3, xã An Thới Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, yêu 

cầu được giải quyết bồi thường diện tích 2.020,00m2, hoa lợi cây trái trên đất và 

xin được mua 03 nền nhà tại khu dân cư Tây Đại học mở rộng. 

Đất có nguồn gốc nằm trong diện tích 5.410,00m2 của do vợ chồng bà 

Nguyễn Thị Kiểm và ông Huỳnh Văn Nhứt đứng bộ, tại khóm Đông An, 

phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên; gia đình bà Kiểm cho ông Trần Văn 

Tư (là người làm công) sử dụng một phần đất xây nhà ở, chăn nuôi và trồng trọt.  

Năm 1985, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 28/QĐ-UB thu 

hồi và quản lý đất của bà Kiểm, ông Nhứt là địa chủ (vắng mặt, chuyên dùng 

cho thuê theo Quyết định 111/CP ngày 14 tháng 4 năm 1977 của Chính phủ) và 

cấp cho Ban Công nghiệp thị xã Long Xuyên xây dựng Xí nghiệp Da giày; đồng 

thời, bố trí đất khác, trợ giúp vật tư để ông Tư xây nhà ở, ổn định cuộc sống.  

Năm 1993, sau khi ông Tư mất, ông Trường là con có đơn yêu cầu xem xét 

cấp nền nhà hoặc bồi hoàn thành quả lao động trên diện tích 2.088,00m2 đất. 

Ngày 08 tháng 4 năm 2002, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 

811/QĐ-UB-KN: Bác yêu cầu khiếu nại đòi bồi hoàn thành quả lao động về đất 

của ông Trường; giải quyết cấp cho ông Trường 01 nền đất ở diện tích 60,00m2, 

không thu tiền sử dụng đất tọa lạc phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên 

(xét hoàn cảnh gia đình ông Trường khó khăn, đông nhân khẩu, cần chỗ ở ổn 

định).  

Ông Trường tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan Trung ương. 

Ngày 20 tháng 10 năm 2003, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BTNMT công nhận nội dung giải quyết khiếu 

nại của ông Trần Văn Trường tại Quyết định số 811/QĐ-UB-KN ngày 08 tháng 

4 năm 2002 của Chủ tịch UBND tỉnh là phù hợp với quy định của pháp luật. 
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Ngày 18 tháng 5 năm 2004, Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính 

phủ) ban hành Công văn số 680/TTNN-TD&XLĐT, nội dung: “…Ông Trần 

Văn Tư (cha ông Trường) là người làm công cho gia đình bà Kiểm, mặc dù năm 

1976 ông Tư kê khai sử dụng nhưng cho đến nay vẫn chưa có một loại giấy tờ 

hợp pháp nào chứng minh là đất của ông Tư... Quyết định số 1578/QĐ-BTNMT 

là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có hiệu lực pháp luật, mọi cá nhân 

và cơ quan tổ chức có liên quan đều phải chấp hành và chấm dứt khiếu nại”. 

Khiếu nại của ông Trần Văn Trường đã được kiểm tra, rà soát theo Kế 

hoạch số 480/KH-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế 

hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.  

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp, động viên ông 

Trường để tìm giải pháp hỗ trợ chính sách phù hợp nhưng ông Trường không 

đồng ý mà vẫn giữ nguyên yêu cầu bồi thường diện tích là 2.020,00m2, hoa lợi 

cây trái trên đất, xin mua 03 nền nhà tại khu dân cư Tây Đại học mở rộng nên 

không có cơ sở xem xét giải quyết. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả rà soát khiếu nại của ông Trường 

được Thanh tra Chính phủ đồng ý tại Biên bản ngày 08 tháng 01 năm 2021, 

thống nhất chủ trương giải quyết của tỉnh An Giang. 

Xét thấy, năm 1985 Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của bà Kiểm để cấp 

cho Ban Công nghiệp thị xã Long Xuyên xây dựng Xí nghiệp Da giày, xét ông 

Tư là người làm công nhưng có sử dụng một phần diện tích đất này nên được 

nhà nước bố trí đất, trợ giúp vật tư để xây nhà ở, ổn định cuộc sống nên ông Tư 

không có khiếu nại. Do đó, năm 1993, ông Trường khiếu nại yêu cầu được bồi 

hoàn thành quả lao động là không có căn cứ giải quyết. Về sau khiếu nại của ông 

Trường cũng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Chính phủ  

kiểm tra, rà soát, có quyết định, kết luận công nhận Quyết định giải quyết của 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang là đúng chính sách pháp luật.  

Căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH11 ngày 11 tháng 11 

năm 2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính 

phủ; Công văn số 8061/VPCP-KNTN ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại 

và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-

VP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn 

thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát.  

Từ những diễn biến nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo 

chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với hộ ông Trần Văn Trường, đề nghị các cơ 
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quan hành chính nhà nước thống nhất theo phương án giải quyết của tỉnh để 

cùng giải thích, động viên, không tiếp nhận đơn và chuyển đơn khi hộ ông 

Trường tiếp tục khiếu nại vượt cấp. 

Yêu cầu ông Trần Văn Trường nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định số 

1578/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, chấm dứt khiếu nại. 

 

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 Công văn 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 tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- UBND thành phố Long Xuyên; 

- UBND phường Mỹ Xuyên;                                                                                             

- Báo An Giang; 

- Đài PTTH An Giang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang; 

- Ông Trần Văn Trường; 

- Ban Tiếp công dân của tỉnh;                                                                

- Phòng Nội chính; 

- Lưu VP.                                                                       
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