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(TDGLaw) - Dư luận tuần qua xôn xao bởi vụ nổ súng khiến hai người tử vong xuất phát
từ mâu thuẫn về đất đai giữa hai nhóm đối tượng tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, Kiên
Giang. Tình tiết cụ thể của vụ án đang được cơ quan điều tra làm rõ. Nhưng có thể thấy
rằng, những tranh chấp đất đai nếu không được giải quyết, xử lý kịp thời sẽ rất dễ trở
thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, nhất là ở những địa bàn mà đất đai có giá trị cao
như ở Phú Quốc.
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                    Con đường bê tông kiên cố đã được làm xong dù đã có yêu cầu “đình chỉ” của chính quyền địaphương            Bất chấp yêu cầu “đình chỉ” của chính quyền địa phương  Như PLVN đã thông tin, một nhóm người do ông Trần Nam Vinh đứng đầu đã bị ông NguyễnThiện Hải (ngụ khu phố 1, phường An Thới) tố cáo do đã ngang nhiên phá rào, cưa cây, sanmúc đất, làm đường trái phép qua phần đất gia đình ông Hải và một số người khác sử dụng hợppháp tại khu phố 6, phường An Thới.  Cách đây 1 năm, ngày 5/11/2021, đại diện UBND phường, Công an phường An Thới và Trưởngkhu phố đã đến hiện trường, lập biên bản xác định phần đất hiện trường rộng 6026,4m2 nằmngoài ranh quy hoạch dự án cáp treo và quần thể vui chơi biển Hòn Thơm Phú Quốc (dự án).Trên diện tích này, chỉ còn 840m2 đất còn cây tràm bông vàng; toàn bộ diện tích còn lại đã bịsan ủi (không còn cây).  Đến cuối tháng 7/2022, phần đất trên lại bị nhóm người kéo đến, dùng máy cuốc vào san gạt,múc đất.  Lần này, Đoàn công tác gồm đại diện Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh KiênGiang, Ban bồi thường hỗ trợ tái định cư UBND TP Phú Quốc, lãnh đạo UBND phường An Thới,Cty TNHH MT Phú Quốc... đã tiến hành xác định ranh giới và một lần nữa khẳng định phầnđất rộng 6026,4m2 nằm ngoài ranh dự án nên đã thực hiện cắm trụ bê tông thể hiện ranh đấtcủa dự án với phần đất ông Hải sử dụng.  Nhưng lần thứ 3, vào ngày 17/9/2022, tiếp tục xuất hiện nhóm người đến phá bỏ hoàn toànhàng rào, san ủi, múc đất chuyển đi nơi khác. Ngang nhiên hơn, nhóm người này còn san ủi cảhàng ngàn m2 đất lân cận nhà ông Hải để làm một con đường chạy xuyên qua khu vực.  Ngày 19/9/2022, tuy UBND phường và Công an phường An Thới đã lập biên bản, yêu cầu ôngĐỗ Văn Linh và ông Trần Nam Vinh “đình chỉ hành vi san ủi đất và chở đất ra khỏi khu vực” và“tạm ngưng hành vi sai phạm, chờ cơ quan Nhà nước xử lý theo quy định”. Tuy nhiên, yêu cầutrên đã bị “phớt lờ”, dẫn đến việc các đối tượng đã hoàn tất con đường bê tông kiên cố dài hàngtrăm mét (rộng 4 - 6 mét) chạy xuyên qua đất của các hộ dân.      
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                  Con đường bê tông kiên cố    Cán bộ phường vào hiện trường cần công an “hỗ trợ”    Trao đổi với phóng viên, ông Hải và ông Lê Tự Minh Thành (người sử dụng đất liền kề với ôngHải) đều tỏ ra khá bức xúc vì các đối tượng không chỉ ngang nhiên vi phạm và còn có động tháiđe dọa chủ đất”.  “Ban đầu, các đối tượng chỉ lén lút chặt cây, ủi đất vào ban đêm nhưng sau đó thì ngang nhiênthi công giữa thanh thiên bạch nhật. Ngoài những người trực tiếp điều khiển phương tiện san ủiđất thì nhóm đối tượng này còn cử người đứng ở đầu đường để chặn người dân, không cho đivào khu đất. Để có bằng chứng tố cáo, chúng tôi đã phải sử dụng flycam để ghi nhận hình ảnhhiện trường” - ông Lê Tự Minh Thành cho biết.  Cùng chung thái độ bức xúc, ông Nguyễn Thiện Hải cho biết: “Chúng tôi bị các đối tượng bặmtrợn chặn ngay đầu khu đất nên không thể vào hiện trường. Vì tránh xô xát nên chúng tôi buộcphải đứng từ xa để chụp ảnh hoặc phải ngồi nhờ xe ô tô của Công an phường An Thới khi lựclượng này vào hiện trường lập biên bản”.  Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường AnThới cũng cho biết: “Hôm xuống hiện trường lập biên bản, chúng tôi đã phải mời cả lực lượngcông an đi cùng để hỗ trợ, phòng ngừa có hành vi chống đối sẽ tiến hành ngăn chặn, xử lý”.  Phải chăng, chính quyền địa phương cũng nhận thấy tính phức tạp của vụ việc nên đã phải huyđộng cả lực lượng công an để hỗ trợ khi xuống hiện trường? Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khinhững người dân như ông Hải, ông Thành đi vào hiện trường mà không có lực lượng công an đicùng?  Vụ nổ súng khiến hai người tử vong giữa hai nhóm đối tượng tại xã Cửa Dương vào trưa 27/10vừa qua là bài học nhãn tiền tại địa phương về công tác giải quyết tranh chấp đất đai, ngănngừa mâu thuẫn để tránh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Hy vọng vụ việc ông Hải tố cáo về việcbị chiếm đất, hủy hoại tài sản có tính chất đông người trong vụ việc trên sẽ sớm được xác minh,làm rõ, tránh để xảy ra những diễn biến đáng tiếc vì không được giải quyết dứt điểm.      Được biết, vào cuối tháng 9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Quốc đã thực hiệnviệc khám nghiệm hiện trường nhằm xác định ranh giới thửa đất và tài sản bị thiệt hại nằm ởvị trí thửa đất nào, do ai quản lý…  Tuy nhiên, theo thông tin từ ông Hải (người tố cáo) thì đến nay, ông vẫn chưa được thông báovề kết quả xác minh cũng như kết quả xác định giá trị tài sản bị hủy hoại.  Liên quan đến người bị tố cáo, theo tìm hiểu của phóng viên thì trên địa bàn phường An Thới,ông Trần Nam Vinh đã từng thực hiện hành vi chiếm đất rừng, bị địa phương lập hồ sơ vàchuyển Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xử phạt 2 lần (1 lần 80 triệu đồng và 1 lần 100 triệuđồng) vào tháng 9/2021.  M.Châu - K.Lâm (Theo Báo Pháp luật)        
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