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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam 

tại cuộc họp tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022  

(trường hợp ông Lê Châu Chính) 
 

 
 

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 

6/2022. Cùng tham gia tiếp có: Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân-Nội chính, đại diện Sở Tài 

nguyên và Môi trường (Chánh Thanh tra, Trưởng Phòng Quản lý đất đai), Trưởng 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn và ông Lê Châu Chính (địa chỉ: số 

120 Lê Duẩn, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn). 

Trên cơ sở nội dung đơn đăng ký gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh của ông 

Lê Châu Chính; ý kiến trình bày của ông Lê Châu Chính tại buổi tiếp công dân; nội 

dung giải thích, trả lời của Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn và ý kiến phát 

biểu của Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Trưởng Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã kết luận và chỉ đạo 

như sau: 

1. Bản án phúc thẩm số 793/2020/HC-PT ngày 30/12/2020 của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu lực pháp luật. Đến nay, Ủy ban 

nhân dân huyện Ninh Sơn đã thi hành xong một số nội dung của bản án, còn lại nội 

dung “UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và Chủ tịch UBND huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật về 

việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Lê Châu Chính đối với diện tích 

377.889,4 m2 nêu trên” đang được tiếp tục thi hành theo đúng quy định pháp luật. 

Giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn có trách nhiệm xác định loại đất bồi 

thường cho hộ ông Lê Châu Chính theo đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp 

luật; lập thủ tục ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ ông Lê Châu 

Chính theo đúng quy định pháp luật và đúng nội dung bản án đã tuyên nêu trên. 

Trường hợp ông Lê Châu Chính không đồng ý với quyết định bồi thường của Ủy 

ban nhân dân huyện Ninh Sơn, thì ông có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Ninh Sơn hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân để 

giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. 
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2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn khẩn trương quyết định thành lập 

Đoàn thanh tra liên ngành (mời lãnh đạo các phòng chuyên môn và các cơ quan 

Nội chính huyện cùng tham gia) tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng toàn bộ 

diện tích đất của hộ ông Lê Châu Chính được giao tại Quyết định số 31/QĐ-KTUB 

đến nay; kết quả thanh tra xác định hộ ông Lê Châu Chính có quản lý, sử dụng đất 

đúng mục đích, đúng khế ước giao đất, đúng phương án quản lý sử dụng đất được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt không; quá trình quản lý, sử dụng đất có vi phạm 

pháp luật không,…; ban hành kết luận thanh tra và quy định các biện pháp xử lý, 

củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết 

quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8/2022. 
 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến quý cơ quan biết, thực hiện./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Chủ tịch và PCT Lê Huyền (b/c); 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC; 

- Lưu: VT. NTL 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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