Ch tch UBND thành ph Hunh c Th ch trì bui tip công dân

V trng hp h ông Nguyn ình Hu và bà Trn Th Dim Thúy ti K65/11 Hàm Nghi, phng Vnh Trung, qun
Thanh Khê, hoàn cnh gia ình ông ang chung nhà ca cha m nhng ông anh em, din tích sinh hot ch
khong 12m2. Bn thân ông b tai bin, v b bnh u xng, con út b suy thn bm sinh và thiu nng trí tu.
V trng hp h ông Trng Công Kin, trú ti t 21 Trung Hòa A, qun Thanh Khê, gia ình ông hin ang gp
nhiu khó khn v ch . Bn thân ông là T phó t dân ph, hin làm bo v Tòa án qun Thanh Khê, v thng
xuyên au m, không có vic làm n nh, gia ình thuc din h nghèo ca a phng. Hai gia ình ông Nguyn ình
Hu, ông Trng Công Kin u có nguyn vng xin thuê chung c.
V trng hp bà Nguyn Th Qunh Giao (sinh nm 1997) hin trú ti s 31 ng Nc Mn 5, phng Khuê M, qun
Ng Hành Sn, gia ình khó khn, b m b bnh him nghèo nên mt sm. Hin bà Giao và em trai (sinh nm
2001) ang thuê nhà ti s 31 ng Nc Mn, tng thu nhp ca hai ch em thp không chi tr sinh hot. Gia ình
bà Giao cng không hng ch chính sách nào ti a phng.
Qua xác minh, các s ngành nhn thy gia ình nhng trng hp này u có hoàn cnh khó khn, có nhiu ngi
au m, môi trng sng không m bo. Xét hoàn cnh bc xúc v ch , cùng vi xut ca các s ngành, a phng và
nguyn vng ca công dân, Ch tch Hunh c Th giao S Xây dng rà soát qu nhà chung c, các s ngành và
a phng phi hp gii quyt vic cp chung c cho gia ình ông Nguyn ình Hu, ông Trng Công Kin, bà Nguyn
Th Qunh Giao trong thi gian sm nht.
Trng hp các h dân Nguyn Th Thanh Tú, Nguyn Th Cm và Trn Phc Nhân ti thôn Giáng Nam, xã
Hòa Phc, huyn Hòa Vang ngh thành ph xem xét li v pháp lý, ngun gc t ai và gii quyt vic cp giy
chng nhn quyn s dng t cho ông Nguyn Su thuc tha t s 76b, din tích 3256 m2. S vic ã din ra nhiu
nm, tuy nhiên, n nay, trng hp vn cha c gii quyt, gây nh hng trc tip n quyn li ca công dân.
Sau khi nghe các ý kin ca ngi dân và n v, a phng, Ch tch Hunh c Th yêu cu các s ngành phi hpcn
làm rõ ngun gc ban u, cung cp y h s v khu vc gii th hp tác xã xác nh rõ ngun gc t sn xut kinh
doanh cho gia ình ông Nguyn Su. Ch tch Hunh c Th giao UBND huyn Hòa Vang gii quyt theo hng
phi xác minh rõ ngun gc t thc t, xem xét cp Giy chng nhn quyn s dng t cho các h ang sng trên t.
Công dân trình bày nguyn vng ti bui làm vic

V trng hp ông Lê Phong, hin trú ti 40/1 Phm C Lng, An Hi ông, qun Sn Trà. Ông Phong c S Tài
nguyên và Môi trng cp Giy chng nhn Quyn s dng t ti tha 457 phng An Hi ông, qun Sn Trà; nay ông
có n ngh tách tha t này cho em trai Lê Diên. Hin trng xây dng nhà ti ây gm có 2 ngôi nhà 3 tng có
kt cu riêng bit, úng ranh gii xin tách. Tuy nhiên, hin Giy chng nhn Quyn s dng t ông Phong ang th
chp ti Ngân hàng TMCP Á Châu. Ngân hàng ã khi kin Tòa án nhân dân qun Sn Trà do ông Phong
không tr n úng hn.
Ti bui làm vic, i din phng An Hi ông cho rng, ông Phong có hoàn cnh c bit khó khn, xut báo cáo
thành ph cho phép tách tha, xin tách tha tr n ngân hàng và tách bit tài sn vi ông Lê Din. Phía S
Tài nguyên Môi trng cho rng vic tách tha không m bo din tích theo quy nh. Sau khi nghe báo cáo
và ý kin xut, Ch tch Hunh c Th giao S Tài nguyên và Môi trng thng nht ch trng cho tách tha, S lp th
tc gii quyt theo quy nh.
V trng hp bà Phan Th H hin trú ti t 20 phng Ni Hiên ông, qun Sn Trà, bà có mong mun thuê 1 cn
chung c trên a bàn qun Sn Trà. Bà H là m lit s, trc ây gia ình bà thuc din gii ta nm 2006 nên ã c b
trí 1 lô t tái nh c. Tuy nhiên n tháng 2-2019, vì giá t lên cao không có kh nng tr nên gia ình ã bán
cn nhà cp 4 tr n tin t và gii quyt vic nhà. T ó, gia ình phi thuê nhà . Hin các con bà u có gia ình
riêng và ang thuê chung c thuc s hu nhà nc, riêng 3 khu gia ình con trai Hunh Vn Út hin thuê tr sng
cùng bà H.

i vi ngh thuê chung c ca h bà Phan Th H thuc din i tng chính sách úng i tng quy nh theo Quyt nh
4533/Q-UBND ngày 18/8/2017 ca UBND thành ph. Tuy nhiên, gia ình bà có 3 ngi con ã c thành ph
b trí thuê chung c thuc s hu nhà nc và bà H mi bán nhà nm 2019.
Ti bui tip công dân, trên c s i thoi trc tip gia các s ban ngành liên quan v chuyn i khu vc b trí thuê
và thuê cn h chung c, xét gia ình bà là M lit s Hunh Vn Bi, Ch tch Hunh c Th yêu cu các n v, a
phng khn trng b trí chung c cho gia ình bà, giao S Xây dng kim tra, lp th tc xut UBND thành ph.
V trng hp ông Bùi ình Thin có h khu ti khu tp th Trm 64 c, phng Th Quang, qun Sn Trà, ông ngh c
h tr, n bù và b trí tái nh c gia ình n nh cuc sng. Bn thân ông là i trng i tàu thuyn B i biên phòng
thành ph. Sau 18 nm s hu cn h thuc khu tp th Trm 64 c, n ngày 9-10-2018, B T lnh Vùng 3 Hi quân
có quyt nh thu hi, gia ình ông ã bàn giao cho doanh tri và a phng, nhng vn cha nhn dc bt k h tr hoc
n bù nào. Nay gia ình ông kin ngh c h tr, n bù và b trí tái nh c n nh cuc sng.
Theo i din Qun Sn Trà, ni dung kin ngh ca ông Bùi ình Thin thuc thm quyn gii quyt ca B T lnh vùng
3 Hi quân, Hi ng Gii phóng mt bng qun Sn Trà không có c s n bù và xut h tr, b trí t tái nh c riêng
cho ông Bùi ình Thin. Tuy nhiên, xét quá trình công tác, hoàn cnh, nu cha có nhà trên a bàn
thành ph thì ngh UBND thành ph xem xét gii quyt nguyn vng ca ông Thin.
Sau khi nghe báo cáo và ý kin xut, Ch tch Hunh c Th giao Trung tâm phát trin qu t phi hp vi các n
v vn dng chính sách gii ta t tái nh c, ng thi xem xét h tr cán b chuyn công tác v à Nng nhng cha có
ch .
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