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THÔNG BÁO 

Kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ ông Châu Tiết Nê 

ngụ ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/9/2014, 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 ông Châu Tiết Nê (con ông Châu 

Văn On) khiếu nại Quyết định số 39/QĐ-UB-KN ngày 10/01/2001 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

Ngày 31/8/2015, Thanh tra Chính phủ có Báo cáo kết luận số 2508/BC-TTCP: 

“Thống nhất Quyết định số 39/QĐ.UB.KN ngày 10/01/2001 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Châu Văn On. Bác đơn của ông Nê yêu 

cầu giải quyết giao thêm 15.000m2 đất còn thiếu so với chứng thư người cày có 

ruộng do chính quyền chế độ cũ cấp tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn”. 

Kết luận trên, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 

8323/VPCP-V.I ngày 13/10/2015 của Văn phòng Chính phủ. 

Ngày 30/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 632/TB-UBND 

chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông On (do ông Nê đại diện). 

Ông Nê tiếp tục khiếu nại, do hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, yêu cầu được 

hỗ trợ có đất sản xuất, ổn định cuộc sống. 

Khiếu nại của hộ ông Nê được Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát theo 

Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 07/8/2019 về giải quyết vụ việc khiếu nại, tố 

cáo đông người, phức tạp, kéo dài (thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 

20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ). 

Ngày 09/4/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tiếp ông Nê với 

kết luận: Xét yêu cầu, hoàn cảnh của gia đình ông Nê và việc gia đình ông Nê 

đồng thuận, có đơn cam kết chấm dứt khiếu nại. Ủy ban nhân dân tỉnh thống 

nhất hỗ trợ cho gia đình ông Nê 9.000,00m2 đất sản xuất nông nghiệp tại xã 

Lương An Trà, huyện Tri Tôn và 150.000.000 đồng để cải tạo đất và hỗ trợ 

giống sản xuất ban đầu. 
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Ngày 14/9/2021, ông Nê hoàn thành thủ tục nhận 9.000m2 đất tại xã 

Lương An Trà, huyện Tri Tôn. 

Ngày 26/11/2021, ông Nê được nhận số tiền hỗ trợ 150.000.000 đồng 

(Một trăm năm mươi triệu đồng) và đã có đơn cam kết chấm dứt khiếu nại. 

Xét thấy, khiếu nại của hộ ông Nê đã được Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, 

giải quyết đúng pháp luật, vận dụng đồng bộ các chính sách hỗ trợ phù hợp cho 

người khiếu nại được ông Nê đồng thuận và cam kết chấm dứt khiếu nại. 

Từ những căn cứ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết thúc giải quyết 

khiếu nại đối với hộ ông Châu Tiết Nê. 

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 huyện Thoại Sơn; 

- UBND xã Tây Phú;                                                                                             

- Báo An Giang; 

- Đài PTTH An Giang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang; 

- Ông Châu Tiết Nê; 

- Ban Tiếp công dân của tỉnh;                                                                

- Phòng Nội chính; 

- Lưu VP.    
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