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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 18/02/2016 
–––––––– 

 

 

Ngày 18/02/2016, Chủ tịch UBND huyện tổ chức cuộc họp xem xét việc giải 

phóng mặt bằng để xây dựng đường xuống bến phà Bang Tra thuộc ấp Thái An, xã 

Thanh Bình; đơn xin được tiếp tục hoạt động bến khách ngang sông Rạch Sâu – Tân 

Thiềng của ông Võ Văn Quang, sinh năm 1950, ngụ ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện và 

xem xét yêu cầu của các hộ dân bị ảnh hưởng do xây dựng công trình đường liên ấp 

Thái Bình – Thanh Phong xã Thanh Bình. Tham dự cuộc họp có thành viên Hội 

đồng xét khiếu tố huyện, Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Thanh Bình, 

Quới Thiện. 

 Qua xem xét nội dung báo cáo từng vụ việc của ngành chuyên môn, thành viên 

Hội đồng xét khiếu tố huyện và Chủ tịch UBND các xã phát biểu ý kiến trên cơ sở 

quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND huyện kết luận từng nội dung vụ việc như 

sau: 

1. Việc xem xét đơn xin được tiếp tục hoạt động bến khách ngang sông Rạch 

Sâu – Tân Thiềng của ông Võ Văn Quang, sinh năm 1950, ngụ ấp Rạch Sâu, xã Quới 

Thiện  

Giao Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường xác định diện tích đất, giá đất cụ thể của ông Võ Văn 

Quang và phần đầu tư để xây dựng đường xuống bến phà, nhà chờ đợi Bến phà Rạch 

Sâu, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện để xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy.  

2. Việc xem xét giải phóng mặt bằng để xây dựng đường xuống bến phà Bang 

Tra thuộc ấp Thái An, xã Thanh Bình 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

tiến hành đo đạc, cắm móc phần đất của bà Huỳnh Thị Ánh Tuyết. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản xác định cụ thể diện tích đất mà 

đơn vị thi công xây dựng cầu phà Bang Tra là nằm trong hay ngoài phần đất của bà 

Huỳnh Thị Ánh Tuyết. 

3. Việc xem xét yêu cầu của các hộ dân bị ảnh hưởng do xây dựng công trình 

đường liên ấp Thái Bình – Thanh Phong xã Thanh Bình 

Thống nhất hỗ trợ hộ ông Nguyễn Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Bé theo phương 

án hỗ trợ 50% khung nhà chính, hỗ trợ phần chi phí sửa chữa diện tích phần cắt xén, 

nếu hộ ông Nguyễn Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Bé thống nhất thì cho làm cam kết 

phải sửa chữa cải tạo nhà đúng theo chỉ giới xây dựng.  
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Giao Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện lập phương án hỗ trợ và 

công bố cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Bé. 

Giao Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện có văn bản trả lời Công ty 

TNHH Một thành viên Sản xuất thương mại dịch vụ Mai Huy xây dựng trên phần đất 

ông Trần Văn Của. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông 

báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện để Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND 

các xã có liên quan tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra huyện, Phòng TN&MT,  

Phòng KT&HT, Công an huyện,  

Phòng TC-KH, Ban BT,HT&TĐC,  

Chi nhánh VPĐKĐ; 

- UBND xã Thanh Bình, Quới Thiện; 

- Lưu: VT. 
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