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      Kính gửi:  Ban tiếp công dân tỉnh; 

 

Ngày 22/07/2022 Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên nhận được đơn 

chuyển của Ban tiếp công dân tỉnh về việc đề nghị xem xét đơn thư của ông Trần 

Văn Hải, thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Quan kiểm tra, xác 

minh các nội dung trong đơn của ông Trần Văn Hải đề nghị. Kết quả như sau: 

1. Trong đơn đề nghị của ông Trần Văn Hải ghi ngày 20/5/2022, có xác nhận của 

thôn trưởng Nguyễn Xuân Khuê và xác nhận của UBND xã Cẩm Quan do ông Bùi 

Quang Tấn - Chủ tịch UBND xã ký là không đúng sự thật. Vì, qua xác minh cụ thể thì 

đơn này được ông Hải viết vào năm 2012, do ông Nguyễn Xuân Khuê  giữ chức trưởng 

thôn Thanh Sơn, ông Bùi Quang Tấn giữ chức chủ tịch UBND xã ký. Còn sau 2013 hai 

ông Nguyễn Xuân Khuê và Bùi Quang Tấn đã nghỉ, không còn giữ chức vụ. Vì vậy đơn 

này không đúng thực tế ( năm viết đơn và người ký xác nhận) nên không có giá trị.. 

2. Trong đơn Ông Hải đề nghị nhà nước hỗ trợ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. 

Qua kiểm tra tình hình thực tế, gia đình ông Hải thuộc hộ cận nghèo, có 4 

người (gồm: Ông Trần Văn Hải sinh năm 1957, bà Dương Thị Thuyết sinh năm 

1969, con gái Trần Thị Lý, sinh năm 2001, con trai Trần Sơn Tưởng sinh năm 

2003), có 3 người đang trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động. Vợ làm 5 

sào ruộng, nuôi 1 con trâu, làm vườn và đi bán ve chai; 2 con đã học xong THPT, 

hiện nay người con gái đang lao động theo diện XKLĐ tại Nhật Bản, người con trai 

đang lao động tại Hà Nội. Có nhà ở kiên cố, có 1 xe đạp điện, 01 ti vi, vườn 1.500 

m2. Hoàn cảnh không đặc biệt khó khăn như trong đơn trình bày.  

3. Qua làm việc với gia đình thì các thành viên gia đình ông Trần Văn Hải 

đều cho rằng: Ông Hải từ lâu bị bệnh hoang tưởng, đãng trí. Việc ông Hải viết đơn 

kêu cứu, kiến nghị gửi đơn tới các cơ quan cấp trên là tự ý, gia đình đã giải thích và 

khuyên bảo nhưng ông không nghe và vẫn thực hiện. Gia đình ông Hải không có 



bất kỳ kiến nghị nào về đề xuất nhà nước hỗ trợ do hoàn cảnh gia đình quá khó 

khăn như trong đơn. 

Qua kết quả trên, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên kết luận: Đơn ông 

Trần Văn Hải không có giá trị vì sai thực tế; hoàn cảnh gia đình ông Trần Văn Hải 

không quá khó khăn phải trợ giúp. 

Trên đây ý kiến trả lời, giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn Hải. 

UBND huyện Cẩm Xuyên báo cáo để Ban tiếp dân UBND tỉnh được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 
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