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THÔNG BÁO
Về kết quả rà soát giải quyết khiếu nại của hộ ông Võ Văn Trừ
trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An theo Kế hoạch
363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ
Kính gửi: Ông Võ Văn Trừ, ngụ ấp 1B, xã Long Hòa,
huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu
nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày
20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc
khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1608/QĐUBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo
đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.Theo đó, UBND tỉnh xây dựng Kế
hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/5/2019 về việc chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu
nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Tổ công tác theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của
UBND tỉnh Long An thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết khiếu nại của ông
Võ Văn Trừ trước đây và tiến hành làm việc với chính quyền địa phương đã thống
nhất vụ việc khiếu nại không phát sinh tình tiết mới, chính quyền địa phương cũng
đã thực hiện đầy đủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương về giải quyết
chính sách an sinh xã hội cho hộ ông Võ Văn Trừ.
Ngày 04/8/2020, ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An trực
tiếp đối thoại với ông Võ Văn Trừ và kết luận: Vụ việc khiếu nại của hộ ông Võ
Văn Trừ trước đây đã được giải quyết thống nhất từ địa phương đến Trung ương,
giải quyết đúng quy định pháp luật và đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý
giải quyết khiếu nại ông Võ Văn Trừ. Về thực hiện chính sách an sinh xã hội,
UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo địa phương thực hiện đầy đủ theo đúng tinh thần của
Trung ương đã chỉ đạo. Như vậy, UBND tỉnh Long An và UBND huyện Cần Đước
đã thực hiện đầy đủ những chỉ đạo của các Bộ ngành Trung ương và của Phó Thủ
tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với giải quyết vụ việc khiếu
nại của hộ ông Võ Văn Trừ.
Chủ tịch UBND tỉnh Long An thông báo kết quả giải quyết đối với vụ việc
khiếu nại nêu trên. Yêu cầu hộ ông Võ Văn Trừ chấp hành nghiêm quyết định giải
quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
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Giao Chủ tịch UBND huyện Cần Đước tổ chức công bố thông báo này và
niêm yết công khai nơi cư trú của các hộ dân trong thời hạn 15 ngày và báo cáo kết
quả cho Chủ tịch UBND tỉnh./ .
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban NCTW; VPCP; TTCP;
- Trụ sở TCD của TWĐ và NN tại HN và TPHCM;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục III-TTCP;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An;
- UBMTTQ tỉnh;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnhkt;
- Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Hội ND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo LA; Đài PT-TH tỉnh (công bố công khai);
- UBND huyện Cần Đước (3b);
- Ban NCTCD tỉnh;
- Lưu: VT, LS.
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