
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH 
 

Số: 136/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Thị xã Kỳ Anh, ngày 25 tháng 2 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 
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Ngày 22 tháng 2 năm 2021, tại phòng họp số 01, nhà làm việc UBND thị xã, 

đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; đồng chí Phan Duy Vĩnh, 

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Hoài 

Sơn, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã đồng chủ trì phiên tiếp 

công dân định kỳ tháng 2 năm 2021. 

Cùng dự có các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ; đại diện lãnh 

đạo: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Văn 

phòng Thị ủy, Công an thị xã, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục 

Thi hành án dân sự; phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy phụ trách công tác Nội chính; 

Chánh Thanh tra thị xã, Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Tư pháp, Tài nguyên & 

Môi trường, Ban Tiếp công dân thị xã, Văn phòng đăng ký đất đai Kỳ Anh, Ban 

Thường vụ Đảng ủy và cán bộ địa chính phường Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi. 

Sau khi nghe các công dân trình bày, ý kiến phát biểu của các thành phần 

tham dự, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận:  

1. Vụ việc ông Chu Văn Nành trú tại thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi: Phản ánh 

việc cán bộ chính sách xã Kỳ Lợi không chuyển hồ sơ lên Ban chỉ huy quân sự để 

giải quyết cho ông. 

Liên quan đến việc này, ngày 7/8/2020 Sư đoàn 324 – Bộ Tư lệnh Quân khu 4 

đã có văn bản trả lời ông và gửi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: tại Sư đoàn 324 không 

còn lưu được danh sách bị thương của ông Chu Văn Nành. Do vậy, đề nghị ông có 

đơn gửi Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kỳ Anh để được giải quyết theo đúng thẩm 

quyền quy định. 

Giao Ban chỉ huy quân sự xã Kỳ Lợi hướng dẫn ông Chu Văn Nành trong 

trình tự, thủ tục.  

- Đối với nội dung ông Chu Văn Nành đề nghị xem xét chế độ bảo hiểm xã 

hội: Đề nghị ông Chu Văn Nành làm đơn kèm các tài liệu có liên quan gửi Bảo 

hiểm xã hội Tỉnh Gia Lai để được giải quyết. 

2. Vụ việc ông Võ Văn Thanh trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ 

Thịnh: phản ánh việc do dự án nhà ở công nhân xây tường rào bao quanh cao, nhà 

của ông ở dưới thấp so với mặt đường 3m, hằng năm mưa lũ nước chảy vào nhà, 



nguy cơ ngập lụt cao. Ông đề nghị cho làm nhà dời lên vùng cao hơn trong khuôn 

viên đất của gia đình ông để tránh lũ. 

Thửa đất ông Võ Văn Thanh hiện nay đang sử dụng và đề nghị làm nhà ở 

thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ 28/371 với diện tích 7.804m2, thuộc loại đất nông 

nghiệp (BHK) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ quy 

định tại Điểm a, Khoản 32, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng, việc ông Võ Văn Thanh xin xây dựng nhà ở trong thửa 

đất nói trên là không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng.  

Tuy nhiên để tạo điều kiện cho ông Võ Văn Thanh có chỗ ở để phục vụ trong 

coi trang trại, đồng ý cho ông làm công trình tạm nằm trong khuôn viên thửa đất số 

118 tờ bản đồ 28/371. Nếu sau này nhà nước thu hồi theo quy định, thì ông không 

được bồi thường tài sản gắn với công trình tạm này. 

Giao UBND phường Kỳ Thịnh hướng dẫn ông Võ Văn Thanh làm đơn và có 

cam kết thực hiện, báo cáo kết quả trước ngày 15/3/2021.  

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trên; Ban Tiếp công dân thị xã tổng hợp kết quả xử lý các vụ việc báo cáo 

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thị xã trước phiên tiếp công dân 

định kỳ tháng 3/2021./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 
 

- Thường trực Thị uỷ, HĐND thị xã;     Báo cáo 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Ủy ban MTTQ thị xã; 

- Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thị ủy;               

- Thanh tra thị xã và các phòng, ban liên quan;  

- Đảng ủy, UBND phường Kỳ Thịnh, Kỳ Long; 

- Chánh/Phó VP UBND thị xã; 

 - Công dân được tiếp;  

- Lưu: VT. 
- Gửi VB giấy và điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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