UBND TỈNH LONG AN
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH,
HĐND VÀ UBND TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________________

__________________

Số: 1114/VP-VHXH

Long An, ngày 29 tháng 9 năm 2020

V/v tổng hợp cung cấp thông tin
cho báo chí trong quý III năm 2020
Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí có phóng viên đăng
ký thường trú tại Long An;
- Báo Long An;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.
Trong quý III/2020, các cơ quan báo chí đã đề nghị cung cấp thông tin hoặc
có các bài viết đăng tải thông tin về một số vụ việc diễn ra trên địa bàn tỉnh Long
An, UBND tỉnh đã ghi nhận, giao các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, làm
rõ. Đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra, làm rõ và cung cấp thông
tin 17 vụ việc, còn lại 10 vụ việc đang kiểm tra làm rõ để cung cấp thông tin, cụ
thể như sau:
1. Các vấn đề phóng viên báo chí đề nghị tại buổi họp báo quý II/2020,
các sở, ngành đã cung cấp thông tin
1.1. Về tiến độ, kết quả giải phóng mặt bằng dự án Đường vành đai thành
phố Tân An
UBND thành phố Tân An đã rà soát, cung cấp thông tin cho Phóng viên Lê
Lối - Báo Giao thông tại Văn bản số 2666/UBND-VP ngày 17/8/2020 (đính kèm).
1.2. Phóng viên Sơn Lâm - Báo Tuổi trẻ đề nghị cung cấp thông tin về việc
xử lý các hợp đồng góp vốn trong các vụ việc mua bán bất động sản và việc xử lý
phần đất giảm diện tích đất công nghiệp đến nay như thế nào?
Sở Xây dựng đã rà soát, cung cấp thông tin tại Văn bản số 3204/BC-SXD
ngày 21/8/2020 (đính kèm).
1.3. Phóng viên Lê Lối - Báo Giao thông đề nghị cung cấp thông tin về 02
vấn đề:
- Vấn đề thứ nhất: Về cán bộ xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành bị kỷ luật
nhưng vẫn nằm trong danh sách bầu cử, tái cử.
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- Vấn đề thứ hai: Về kết quả kiểm tra, giải quyết đơn tố cáo của bà Nguyễn
Thị Anh Phương, Trưởng phòng Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản,
Sở Xây dựng.
Sở Nội vụ đã kiểm tra, rà soát và cung cấp thông tin tại Văn bản số
3391/SNV-TTr ngày 31/8/2020 (đính kèm).
2. Các vấn đề cơ quan báo chí có bài viết phản ánh, các cơ quan chức
năng của tỉnh đã kiểm tra làm rõ
2.1. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Một cựu tù Côn Đảo ở Long
An gửi đơn kêu cứu: Có hay không lợi ích nhóm?”, đăng trên Báo Công an Thành
phố Hồ Chí Minh ngày 09/6/2020.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã kiểm tra làm rõ và cung cấp thông tin tại
Văn bản số 853/TB-CTHADS ngày 06/8/2020 (đính kèm).
2.2. Đối với thông tin do Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Giao
thông phản ánh về vụ việc học sinh Trường THPT Võ Văn Tần, huyện Đức Hòa
bị nhóm đối tượng chặn đường, dùng hung khí chém thương tích vào ngày
12/6/2020.
UBND huyện Đức Hòa đã chỉ đạo đơn vị chức năng của huyện kiểm tra
làm rõ, xử lý theo quy định và thông tin kết quả tại Văn bản số 8849/BC-UBND
ngày 17/7/2020 (đính kèm).
2.3. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Công ty xi măng Phúc Sơn:
Khi nào mới sử dụng hàng ngàn mét vuông đất đã được giao?” đăng trên Báo
Long An ngày 16/6/2020.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra làm rõ và cung cấp thông tin tại
Văn bản số 4897/STNMT-VP ngày 11/8/2020 (đính kèm).
2.4. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Có hay không cơ sở y học cổ
truyền khám bệnh “chui”?” đăng trên Báo Long An ngày 19/6/2020.
Sở Y tế đã kiểm tra, giải quyết và thông tin kết quả tại Văn bản số 4045/BCSYT ngày 26/8/2020 (đính kèm).
2.5. Đối với vụ việc học sinh Trường THPT Võ Văn Tần bị dụ dỗ tham gia
chơi đá gà qua mạng vào ngày 14/6/2020 tại tụ điểm do ông Lồ tổ chức tại ấp
Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và đã thua tại tụ điểm
này với số tiền 520.000.000 đồng.
UBND huyện Đức Hòa đã chỉ đạo đơn vị chức năng của huyện kiểm tra
làm rõ, xử lý theo quy định và thông tin kết quả tại Văn bản số 8655/BC-UBND
ngày 13/7/2020 (đính kèm).
2.6. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Khu công nghiệp Cầu Tràm
‘ra lệnh’ thu phí xe ra vào cao chót vót” và bài viết “Yêu cầu Khu công nghiệp
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Cầu tràm dừng ngay việc thu phí xe ra vào” của tác giả Lê Đức, đăng trên Báo
Long An ngày 11/7/2020.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan
liên quan kiểm tra thông tin phản ánh, thông tin kết quả tại Văn bản số
1859/BQLKKT-XD ngày 29/7/2020. Việc Công ty Trung Thành thu phí là chưa
đúng quy định. Tuy nhiên, xét thấy mục đích Công ty thu phí không nhằm vụ lợi,
mà vì muốn đảm bảo an ninh trật tự và môi trường trong Khu công công nghiệp;
Công ty đã tự giác khắc phục hậu quả, trả lại tiền đã thu. Do đó, Ban Quản lý Khu
kinh tế, Sở Tài chính đã thống nhất đề xuất không xử phạt vi phạm hành chính và
được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5070/UBND-VHXH ngày 21/8/2020
(đính kèm).
2.7. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Long An: Người dân lao đao
vì chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính” của tác giả Quỳnh Hương - Thoại
Huyền” đăng trên Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/7/2020.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, cung cấp thông tin tại Văn bản số
3035/SKHĐT-KTĐN ngày 21/8/2020 (đính kèm).
2.8. Đối với đề nghị của Truyền hình Công an Nhân dân về cung cấp thông
tin liên quan đến dự án dân cư Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh.
UBND tỉnh đã có Công văn số 3422/UBND-VHXH ngày 15/6/2020 cung
cấp thông tin đến Truyền hình Công an Nhân dân (đính kèm).
2.9. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Sở Xây dựng Long An ra tay
xử ép một doanh nghiệp?” của tác giả Khánh Hòa, đăng trên Tạp chí điện tử Bất
động sản Việt Nam ngày 29/7/2020.
Sở Xây dựng đã rà soát, cung cấp tông tin tại Văn bản số 3205/SXD-TTXD
ngày 21/8/2020 (đính kèm).
2.10. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Khu dân cư Long Cang chưa
đền bù giải tỏa xong” của tác giả Minh Anh đăng trên Báo Đất Việt ngày
06/8/2020
Sở Xây dựng đã kiểm tra, giải quyết và cung cấp tông tin tại Văn bản số
3369/SXD-TTXD ngày 01/9/2020 (đính kèm).
2.11. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Long An: Công trình thi công
tự ý trưng biển “cấm quay phim, chụp ảnh”” của tác giả Nhóm phóng viên Đông
Nam Bộ, đăng trên Báo Pháp luật Việt Nam ngày 06/8/2020
UBND huyện Cần Giuộc đã kiểm tra, giải quyết và thông tin kết quả tại
Văn bản số 4301/UBND-VHXH ngày 24/8/2020 (đính kèm).
2.12. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Dự án Khu dân cư ADC vẫn
trì trệ, kéo dài” của tác giả Lê Đức, đăng trên Báo Long An ngày 10/8/2020.
Sở Xây dựng đã kiểm tra, giải quyết và cung cấp tông tin tại Văn bản số
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3517/SXD-NBĐS ngày 08/9/2020 (đính kèm).
2.13. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Lợi Bình Nhơn: Người dân
bức xúc vì mở rộng đường nhưng không đền bù” của tác giả Hùng Thanh, đăng
trên Báo Long An ngày 21/8/2020.
UBND thành phố Tân An đã kiểm tra, giải quyết và thông tin kết quả tại
Văn bản số 3001/UBND-VP ngày 11/9/2020 (đính kèm).
2.14. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Cố tình làm khó người cao
tuổi, cựu chiến binh!” của tác giả Mai Thân đăng trên Tạp chí Ngày mới online
ngày 23/7/2020.
UBND tỉnh thông tin như sau: Đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Nhiều, ông
Nguyễn Đức Hòa đối với ông Phan Nhân Duy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường và ông Lê Công Đỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Tân An đã được
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xác minh làm rõ và kết luận tại Thông báo số
377/TB-UBND ngày 23/6/2020 và Thông báo số 378/TB-UBND ngày 23/6/2020.
UBND tỉnh đã gửi 02 văn bản này đến ông Nguyễn Văn Nhiều, ông Nguyễn Đức
Hòa biết.
3. Các vấn đề sở, ngành, địa phương đang kiểm tra, giải quyết, chưa
cung cấp thông tin
3.1. Tại họp báo quý II/2020, Phóng viên Sơn Lâm - Báo Tuổi trẻ và Phóng
viên Lê Lối - Báo Giao thông đề nghị cung cấp thông tin về kết quả giải quyết
đơn thư khiếu nại của bà Mai Thị Thanh Thúy, sinh năm 1984, địa chỉ: Khu phố
7, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An.
UBND tỉnh đã có Văn bản số 399/TB-UBND ngày 06/7/2020 đề nghị Tòa
án nhân dân tỉnh Long An cung cấp thông tin cho báo chí.
3.2. Tại họp báo quý II/2020, Phóng viên Thanh Phong - Báo Nhân dân đề
nghị cung cấp thông tin về hướng quản lý, xử lý tình trạng khai thác trái phép đất
tại huyện Tân Hưng. Đồng thời, Báo Long An cũng có phản ánh tại bài viết “Tân
Hưng: Chính quyền có làm ngơ cho khai thác đất trái phép?”.
UBND tỉnh đã có Văn bản số 399/TB-UBND ngày 06/7/2020 và Công văn
số 5832/UBND-VHXH ngày 24/9/2020 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ
trì, phối hợp với UBND huyện Tân Hưng kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và
thông tin kết quả cho báo chí biết.
3.3. Đối với thông tin báo chí phản ánh về các công trình xây dựng nhà liền
kề trên địa bàn huyện Đức Hòa (báo chí phản ánh với tên gọi là chung cư mini).
Sở Xây dựng đã rà soát, thông tin ban đầu tại Văn bản số 2983/SXD06/8/2020. Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng và thông tin báo chí phản ánh,
UBND tỉnh đã có Công văn số 5122/UBND-VHXH ngày 24/8/2020 và Công văn
số 5665/UBND-VHXH ngày 18/9/2020 giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với
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Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đức Hòa tổ chức thanh tra, xử lý các
sai phạm, trách nhiệm quản lý của huyện, xã theo quy định. Khi có kết quả thanh
tra, UBND tỉnh sẽ cung cấp thông tin cho báo chí biết.
3.4. Đối với thông tin báo chí phản ánh tại bài viết “Dân kêu trời vì cơ sở
tái chế nhựa gây ô nhiễm” của tác giả Huỳnh Hương - Phi Hùng, đăng trên Báo
Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/7/2020
UBND tỉnh đã có Công văn số 4000/UBND-VHXH ngày 09/7/2020 giao
Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết và thông tin kết quả đến các cơ
quan báo chí biết.
3.5. Đối với thông tin các cơ quan báo chí phản ánh về vụ việc cụ bà tại xã
Long Hòa, huyện Cần Đước bị bạo hành.
UBND tỉnh đã có Công văn số 5580/UBND-VHXH ngày 15/9/2020 giao
UBND huyện Cần Đước chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định pháp luật và thông
tin kết quả cho các cơ quan báo chí biết.
3.6. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Long An: Không bến đậu, hàng
loạt xe buýt nằm giữa đường gây mất an toàn giao thông” của tác giả Vinh Quang
đăng trên Báo điện tử VOV 18/9/2020.
UBND tỉnh đã có Công văn số 5884/UBND-VHXH ngày 25/9/2020 giao
Sở Giao thông vận tải kiểm tra, giải quyết và thông tin kết quả đến cơ quan báo
chí biết.
3.7. Đối với thông tin phản ánh tại bài viết “Đất công và đặc quyền của
“ông lớn” ở Long An” của tác giả Minh Anh - Nam Phương đăng trên Tạp chí
điện tử Bất động sản Việt Nam ngày 20/9/2020.
UBND tỉnh đã có Công văn số 5929/UBND-VHXH ngày 28/9/2020 giao
Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng kiểm tra làm rõ. Khi có kết quả sẽ
thông tin cho các cơ quan báo chí biết.
3.8. Đối với thông tin báo chí phản ánh tại bài viết “Huyện Đức Huệ - Long
An: Đất và nổi buồn của mẹ!” của tác giả Huỳnh Khánh Hưng, đăng trên Tạp chí
điện tử Văn hiến Việt Nam ngày 22/9/2020.
UBND tỉnh đã có Công văn số 5928/UBND-VHXH ngày 28/9/2020 giao
UBND huyện Đức Huệ kiểm tra, giải quyết và thông tin kết quả cho các cơ quan
báo chí biết.
3.9. Đối với thông tin báo chí phản ánh tại bài viết “Xóm giềng lục đục vì...
mùi hôi” của tác giả Minh Hoàng, đăng trên Báo Tuổi trẻ Online ngày 23/9/2020.
UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cần Giuộc
kiểm tra, giải quyết và thông tin kết quả cho các cơ quan báo chí biết.
3.10. Đối với thông tin báo chí phản ánh tại bài viết “Ngang nhiên bóc
17.000m3 sỏi trải mặt đường đem đi bán, bỏ túi tiền tỉ” của tác giả Hải Đường
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đăng trên Báo Giao thông ngày 25/9/2020.
UBND tỉnh đã giao UBND huyện Đức Hòa kiểm tra làm rõ, xử lý theo quy
định và thông tin kết quả đến các cơ quan báo chí biết.
Trên đây là tổng hợp nội dung cung cấp thông tin về các vụ việc báo chí
quan tâm, thông tin, phản ánh trong quý III/2020. Đề nghị các cơ quan báo chí,
phóng viên thông tin đến bạn đọc trong tỉnh và ngoài tỉnh kịp thời, chính xác, đầy
đủ nhất./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Thi hành án Dân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PCVP;
- Ban NC- TCD tỉnh;
- Phòng: VHXH+KTTC+THKSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh (Trung tâm PVHCC);
- Lưu: VT, lvt.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thành Vững

