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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại đợt tiếp công dân định kỳ tháng 

7/2022 (ông Đạo Văn Mười và bà Trần Thị Bích Thủy) 
 

 
 

Ngày 29/7/2022 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam - 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tiếp 

công dân định kỳ tháng 7/2022. Cùng tham dự tiếp công dân có: Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, 

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

thôn, Giám đốc Ban QLDAĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm 

Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Ninh Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Ninh Sơn, Giám đốc 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa 

Sơn, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nhơn Sơn; ông Đạo Văn Mười (địa chỉ: thôn 

Lương Tri, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) và bà Trần Thị Bích Thủy (địa chỉ: khu 

phố 7, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm). 

Tại buổi tiếp, sau khi nghe Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân khi đăng ký gặp Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh; ý kiến phản ánh, trình bày bổ sung của ông Đạo Văn Mười và 

bà Trần Thị Bích Thủy; ý kiến báo cáo, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan 

của Phó Trưởng Công an huyện Ninh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh 

Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ý kiến đề xuất của 

các thành viên dự họp; đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Đối với nội dung phản ánh hành vi chiếm giữ tài sản trái phép của công 

dân và tổ chức bắt giữ người trái pháp luật của Công an huyện Ninh Sơn vào ngày 

27/6/2022: 

a) Giao Công an tỉnh tiến hành xác minh làm rõ nội dung phản ánh của bà 

Thủy và ông Mười liên quan đến trình tự, thủ tục tổ chức cưỡng chế, áp dụng các 

biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đất cưỡng chế (hộ ông 

Nguyễn Văn Phước, vợ là bà Nguyễn Thị Diệu) của Công an huyện Ninh Sơn và 

nội dung bà Thủy tố cáo trực tiếp đối với lãnh đạo Công an huyện Ninh Sơn tại 

buổi tiếp công dân; kết luận (đúng hay sai quy định pháp luật) và giải quyết 02 vụ 

việc, trả lời cho công dân được rõ theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8/2022.  
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b) Đề nghị ông Mười, bà Thủy phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ 

liên quan để Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ nêu trên, đảm bảo chính xác, chặt 

chẽ và đúng quy định pháp luật. 

2. Đối với nội dung phản ánh hành vi chiếm giữ tài sản trái phép của công 

dân và tổ chức bắt giữ người trái pháp luật của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Ninh Sơn Nguyễn Đức Hòa và việc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn vi 

phạm Luật Khiếu nại năm 2011 khi không thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông 

Nguyễn Văn Phước: 02 nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn 

trả lời cho ông Mười, bà Thủy tại Công văn số 2102/UBND-TCD ngày 25/7/2022. 

Trường hợp ông Mười, bà Thủy không đồng ý nội dung trả lời tại Công văn số 

2102/UBND-TCD thì có đơn kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở đó Ủy 

ban nhân dân tỉnh sẽ giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát và tham mưu giải quyết.  

3. Đối với nội dung đề nghị xác định tính pháp lý, hợp pháp của giấy ủy 

quyền được ông Đạo Văn Lem, bà Đạo Thị Thủy và ông Đạo Văn Thông xác lập 

tại Ủy ban nhân dân xã Nhơn Sơn vào ngày 10/01/2019: Nội dung này đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp kiểm tra, có văn bản thông tin, giải thích cho 

công dân được rõ tại mục 3 Văn bản số 2829/VPUB-TCDNC ngày 22/7/2022 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Sở Tư pháp khẩn trương có văn bản thông 

tin, giải thích cho công dân được rõ và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

trước ngày 15/8/2022. 
 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến quý cơ quan và công dân 

biết, thực hiện./. 

 

 
 

 Nơi nhận: 
- Theo thành phần dự họp; 

- CT và các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 
- Lưu: VT, TCDNC.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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