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Hàm Tân, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

BÁO CÁO 

Về việc giải quyết đối với khiếu nại của ông Trần Bảy, ngụ Khu phố 2, thị 

trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

 

 

 Thực hiện Công văn số 3702/UBND-NCKSTTHC ngày 30/9/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết vụ khiếu nại của ông Trần Bảy. 

 Nay UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 1. Kết quả làm việc với ông Trần Bảy: 

 Thực hiện Công văn số 3702/UBND-NCKSTTHC của Chủ tịch UBND 

tỉnh, ngày 25/10/2019, UBND huyện Hàm Tân cùng với cơ quan chức năng 

thuộc huyện, phối hợp với Thanh tra tỉnh (vắng Sở Tài nguyên & Môi trường 

tỉnh) tiến hành làm việc với ông Trần Bảy, bà Lê Thị Tỉnh (vợ ông Trần Bảy) 

liên quan việc thực hiện ý kiến của Cục III - Thanh tra Chính phủ về việc giao 

223,3 m2 đất cho ông Trần Bảy. 

 Tại buổi làm việc, UBND huyện đã thông báo lại toàn bộ nội dung chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3702/UBND-NCKSTTHC ngày 

30/9/2019; thông báo lại toàn bộ nội dung Biên bản ngày 12/9/2019 của Lãnh 

đạo Cục III - Thanh tra Chính phủ với Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh, UBND huyện Hàm Tân về việc giao 223,3 m2 đất cho ông 

Trần Bảy; tiến hành giải thích, vận động gia đình ông Trần Bảy chấp thuận, thực 

hiện theo đúng ý kiến của Cục III - Thanh tra Chính phủ tại biên bản làm việc 

ngày 12/9/2019. Tuy nhiên, ông Trần Bảy, bà Lê Thị Tỉnh không đồng ý với các 

nội dung mà UBND huyện thông qua. Ông Bảy và bà Tỉnh yêu cầu: 

 - Để gia đình ông Bảy và bà Tỉnh được chọn vị trí đất theo Công văn số 

5085/UBND-NCPC ngày 12/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đề nghị đo đạc lại diện tích cụ thể và giao cho gia đình ông Bảy bà Tỉnh 

đủ diện tích 3.300m2 theo kê khai đóng thuế trước đây của gia đình ông, bà.  

Sau khi tiếp nhận ý kiến của ông Bảy, bà Tỉnh, UBND huyện, các cơ quan 

chức năng tham dự cuộc họp giải thích đầy đủ, tuy nhiên ông Bảy và bà Tỉnh 

vẫn không đồng ý mà bỏ về và không ký biên bản. 

2. Nhiệm vụ trong thời gian đến: 

Nhằm tiếp tục triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

3702/UBND-NCKSTTHC, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ cụ thể như sau: 
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- Chỉ đạo UBND thị trấn Tân Nghĩa phối hợp các cơ quan chức năng của 

huyện tiếp tục vận động gia đình ông Trần Bảy chấp hành ý kiến của lãnh đạo 

Cục III - Thanh tra Chính phủ tại Biên bản làm việc ngày 12/9//2019.  

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan lập thủ tục, tổ chức thực hiện giao 223,3m2 đất cho gia 

đình ông Trần Bảy theo đúng ý kiến của Cục III - Thanh tra Chính phủ. 

3. Kiến nghị: 

Vụ việc khiếu nại của ông Trần Bảy phức tạp, kéo dài, do ông Bảy không 

hợp tác với cơ quan chức năng của Tỉnh, UBND huyện Hàm Tân trong việc 

triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

6204/VPCP-KNTN ngày 15/8/2012 của Văn phòng Chính phủ và kết luận tại 

Báo cáo số 113/BC-TTCP ngày 17/01/2012 của Thanh tra Chính phủ. 

Theo biên bản làm việc ngày 12/9/2019 giữa Lãnh đạo Cục III - Thanh tra 

Chính phủ với Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND 

huyện Hàm Tân đã thống nhất vị trí 223,3 m2 đất giao cho ông Trần Bảy, UBND 

huyện đã triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

3702/UBND-NCKSTTHC ngày 30/9/2019 nhưng ông Bảy không đồng ý nhận 

vị trí 223,3 m2 đất như đã thống nhất tại biên bản ngày 12/9/2019. 

Qua kiểm tra, xem xét biên bản làm việc ngày 12/9/2019 không phải là 

văn bản đầy đủ cơ sở pháp lý để địa phương triển khai thực hiện giao 223,3 m2 

đất cho ông Trần Bảy, đồng thời ông Bảy cũng không thống nhất với biên bản 

này. Để đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh đúng quy định pháp luật, không gây 

tình hình phức tạp sau này và tạo sự đồng thuận của ông Trần Bảy. UBND 

huyện Hàm Tân kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đề nghị Thanh tra 

Chính phủ có ý kiến chính thức bằng văn bản về vị trí 223,3 m2 đất giao cho ông 

Trần Bảy để UBND tỉnh có cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. 

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện Công văn số 3702/UBND-

NCKSTTHC ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND huyện Hàm Tân 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Thanh tra huyện, Phòng TNMT huyện; 

- UBND thị trấn Tân Nghĩa; 

- Lưu: VT, TTRa, HS, (D). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Văn Quý Ngọc 
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