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BÁO CÁO  

Tình hình giải quyết ý kiến phản ánh của công dân  
về việc lấn chiếm đất trồng lúa nước để làm đường 

 
Thực hiện Công văn số 107/UBND-TH ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc xử lý ý kiến phản ánh của công dân về việc lấn chiếm đất trồng lúa nước 

để làm đường, ngày 07/01/2022 UBND thị xã đã ban hành Công văn số 
153/UBND-VP giao UBND xã Hòa Thành chủ trì, phối hợp với các ngành có 

liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, kết quả cụ thể như sau: 
Thửa đất theo phản ánh lấn chiếm đất trồng lúa nước có ý định làm đường 

tại thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành (đối diện nhà ông Huỳnh Đức Lĩnh, thường 
trú thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành) là thửa đất số 1176, tờ bản đồ 351A (đo đạc 

năm 1995), diện tích 2076,9 m2, mục đích sử dụng là đất chuyên trồng lúa nước, 
được bà Lương Thị Hoa (trú tại thôn Lộc Đông) chuyển nhượng cho ông Võ 

Hữu Thích (trú tại thôn Lộc Đông) theo hồ sơ 003643.CN ký ngày 21/8/2018.  

Qua kiểm tra thực tế hiện trạng nhận thấy: 

- Hiện nay ông Võ Hữu Thích có cải tạo con đường đất (có sẵn) rộng 

khoảng 3,5m dài khoảng 35m để đi lại cho dễ dàng, phục vụ sản xuất. Trên con 
đường này ông có đặt một hệ thống cống (phi 50) để thoát nước. Việc cải tạo 

của ông đều nằm trên phần đất lúa của ông, không lấn đất chiếm đất của người 
khác và cũng không gây ngập úng cho các diện tích của người khác phía trên 

diện tích của ông Thích đang sản xuất. 

- Đối với diện tích của ông Võ Hữu Thích đang sản xuất là thửa đất nằm 

cuối cùng của đoạn rộc có tên là Bầu Ngựa, ở khu trũng thấp, thường xuyên 
ngập nước, khó sản xuất nên ông đã cải tạo chuyển sang trồng sen. Phần bùn đất 

sau khi cải tạo ông đắp vào lề đường bê tông dân sinh của Nhà nước và nhân 
dân cùng làm (tuyến bê tông liên xóm có mặt đường bê tông rộng 2,5 mét), nên 

hiện nay lề đường này rộng khoảng 2m, dài khoảng 35m. Theo phản ánh có 
trồng cây lâu năm trên khu vực lề đường (cây dừa) nhưng hiện nay do sau đợt xả 

lũ ngày 30/11/2021 bị nước ngập nên các cây trồng như phản ánh đã bị chết.  

UBND xã Hòa Thành đã làm việc với ông Võ Hữu Thích yêu cầu ông 

trong quá trình sản xuất phải tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước về 
quản lý đất trồng lúa và cam kết không vi phạm. 

UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh biết, theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Thường trực Thị ủy; 
- Thường trực HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, PCT. UBND thị xã; 
- Chánh, PCVP; 
- Lưu: VT, BTDTr. 
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