
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   3816   /UBND-VP Nha Trang, ngày  16   tháng   5   năm 2019 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ 07 

theo Báo cáo số 198/BC-HĐND ngày 

17/12/2018 của Hội đồng thành phố. 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

Thực hiện Báo cáo số 198/BC-HĐND ngày17/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân thành phố về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 07 

Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị 

liên quan rà soát, kiểm tra, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kết quả 

như sau: 

Câu 1. Trường tiểu học Vĩnh Hải 2 thi công xây dựng quá chậm, đề nghị 

Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ để học sinh có chỗ học vì hiện nay 

phải đi thuê địa điểm để tổ chức việc dạy và học gây tốn kém kinh phí nhà nước 

(Cử tri phường Vĩnh Hải). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Công trình xây dựng trường Tiểu học Vĩnh Hải 2  điểm ph   do  h ng 

Giáo d c và Đào tạo làm chủ đ u tư. Theo hợp đồng xây dựng số 90 HĐ D ngày 

30 10 2018, thời gian hoàn thành thi công là ngày 15 11 2018. Tuy nhiên, trong 

thời gian này thời tiết r t x u, thường xuyên có mưa bão; m t khác, vị trí xây 

dựng trường Tiểu học Vĩnh Hải 2  điểm ph   th p hơn m t đường Nguy n 

Khuyến t  0,8 – 1,0 m gây ngập  ng c c bộ khi trời mưa; khu đ t có địa ch t b n 

nhão, mạch nước ng m cao khi đào móng bị sạt l  làm ảnh hư ng đến các công 

trình lân cận. UBND thành phố đã chỉ đạo ph ng Giáo d c và Đào tạo khẩn 

trương triển khai các biện pháp thi công để kịp thời triển khai. Công trình dự kiến 

kịp đưa vào sử d ng trong n m học 2019-2020. 

Câu 2. Hiện nay biển số nhà của người dân đã được cấp nhưng không có 

quyết định cấp số nhà cho người dân, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố yêu 

cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ cấp quyết định cấp biển số nhà (Cử tri 

phường Vĩnh Hải). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đến nay,  h ng Tài nguyên và Môi trường đã hoàn t t in Gi y chứng nhận 

biển số nhà mới cho tổ chức, cá nhân được thay đổi biển số nhà theo Đề án 

“Đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Nha Trang” trên 07 tuyến 

đường gồm: 2 tháng 4, Đ ng T t, Củ Chi, H n Chồng, Mai  uân Thư ng,  hạm 

Ngọc Thạch, Nguy n Hiền phường Vĩnh Hải. 
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C n lại các tuyến đường khác theo đề xu t của UBND phường Vĩnh Hải 

ngày 07 01 2019 là các tuyến đường UBND phường Vĩnh Hải thực hiện theo ý 

kiến của tổ chức, cá nhân, không thuộc Đề án đánh số và gắn biển số nhà. 

Nhằm tiếp t c hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong công tác sắp xếp lại biển số 

nhà trên địa bàn phường Vĩnh Hải, UBND thành phố đã chỉ đạo  h ng Tài 

nguyên và Môi trường tiếp t c phối hợp c ng UBND phường Vĩnh Hải cập nhật 

cơ s  dữ liệu, c p Gi y chứng nhận biển số nhà mới cho tổ chức cá nhân được 

đổi địa chỉ mới trên 17 tuyến đường theo ý kiến của tổ chức, cá nhân. Dự kiến 

trong tháng 05 2019 hoàn thành trao Gi y chứng nhận số nhà mới cho tổ chức, cá 

nhân trên 17 tuyến đường được thay đổi địa chỉ. 

Câu 3. Hiện nay, trên địa bàn phường Vĩnh Hải c n một số hẻm khi trời 

mưa bị ngập nước, có hẻm bị ngập nước kéo dài nhiều ngày như: Hẻm 45, hẻm 

55, hẻm 64 và hẻm 88 đường Nguy n Khuyến; hẻm 17 đường Nguy n Quyền; 

hẻm 7  hước Huệ; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đ u tư nâng c p hẻm và 

xử lý việc ngập  ng các hẻm này (Cử tri phường Vĩnh Hải). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau:  

- Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án Nha 

Trang  CCSE   do Ban QLDA  hát triển tỉnh Khánh H a làm chủ đ u tư, dự án 

thiết kế hệ thống tuyến cống c p 1, 2, 3 cho khu vực phía Bắc thành phố, trong đó 

có thiết kế hệ thống thoát nước thải các hẻm 45, hẻm 55, hẻm 64 và hẻm 88 

đường Nguy n Khuyến. Theo công v n số 297 BQL-QLDA3 ngày 01 4 2019 của 

Ban QLDA  hát triển tỉnh Khánh H a, các tuyến hẻm trên dự kiến triển khai thi 

công trong quý 2 n m 2019.  

- Hẻm 17 đường Nguyễn Quyền: UBND thành  phố Nha Trang đã ban 

hành Quyết định số 9101 QĐ-UBND ngày 30 10 2018 về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình hệ thống thoát nước hẻm 17 Nguy n Quyền, tổ 20 Tây 

bắc giao UBND phường Vĩnh Hải làm chủ đ u tư. Dự án sẽ triển khai thi công và 

hoàn thành trong n m 2019. 

- Hẻm 7 Phước Huệ: UBND phường Vĩnh Hải đã triển khai thi công hệ 

thống thoát nước và hoàn thành trong tháng 12 n m 2018. 

Câu 4. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư xây dựng đường Phan 

Phù Tiên nối với đường Củ Chi để thuận lợi cho việc đi lại của người dân (Cử tri 

phường Vĩnh Hải). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 2000 khu dân cư phường Vĩnh 

Hải - Vĩnh H a đã được UBND tỉnh Khánh H a phê duyệt tại Quyết định số 

1391 QĐ-UBND ngày 17 6 2009, đường  han  h  Tiên có chỉ giới đường đỏ là 

13m  điểm đ u là đường Mai  uân Thư ng, điểm cuối là đường Củ Chi . Tuyến 

đường này, đã được UBND thành phố Nha Trang đ u tư nâng c p theo quy hoạch 

đoạn t  đường Mai  uân Thư ng đến đường  hạm Ngọc Thạch; hình thức đ u 

tư: thực hiện theo Nghị quyết 17 của Thành ủy; chủ đ u tư là UBND phường 
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Vĩnh Hải. Hiện nay, đường  han  h  Tiên, đoạn t  đường  hạm Ngọc Thạch đến 

đường Củ Chi chưa được đ u tư theo quy hoạch.  

Đoạn đường này không có trong Kế hoạch trung hạn 5 n m 2016-2020 của 

thành phố, vì vậy việc đ u tư đoạn đường này sẽ được xem xét trong giai đoạn 

tiếp theo  2021-2025 . Trong trường hợp các hộ dân có nguyện vọng đ u tư 

đường  han  h  Tiên  đoạn t  đường  hạm Ngọc Thạch đến Mai  uân Thư ng , 

đề nghị UBND phường Vĩnh Hải vận động nhân dân thực hiện đ u tư đoạn 

đường này theo Nghị quyết 17 của Thành ủy  và báo cáo  kết quả cho UBND 

thành phố xem xét. 

Câu 5.  Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem lại đường Nguyễn Biểu 

đầu tư theo Nghị quyết 17 là không khả thi đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

xem lại đầu tư theo hình thức khác (Cử tri phường Vĩnh Hải). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 2000 khu dân cư phường Vĩnh 

Hải - Vĩnh H a đã được UBND tỉnh Khánh H a phê duyệt tại Quyết định số 

1391 QĐ-UBND ngày 17 6 2009, đường Nguy n Biểu có chỉ giới đường đỏ là 

13m  điểm đ u là đường  hạm V n Đồng, điểm cuối là đường 2 4 . Tuyến đường 

này, đã được UBND thành phố Nha Trang đ u tư nâng c p theo quy hoạch; hình 

thức đ u tư theo Nghị quyết 17 của Thành ủy; chủ đ u tư là UBND phường Vĩnh 

Hải. C  thể:  

+ Đoạn t  đường  hạm V n Đồng đến đường  han  h  Tiên: đ u tư n m 2012.  

+ Đoạn t  đường  han  h  Tiên đến đường Tr n Mai Ninh: UBND thành 

phố đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tại Quyết định số 

5247 QĐ-CT-UBND ngày 19  8 2016; hình thức đ u tư: thực hiện theo Nghị 

quyết 17 của Thành ủy Nha Trang. Hiện nay, UBND phường Vĩnh Hải đã thực 

hiện xong đ u th u, tuy nhiên quá trình triển khai bàn giao m t bằng một số hộ 

dân chưa chịu bàn giao, do đó UBND phường Vĩnh Hải đang tiếp t c vận động 

và thực hiện công tác kiểm kê, tổng hợp khối lượng đền b , hỗ trợ giải phóng m t 

bằng để thực hiện dự án theo chủ  trương và hồ sơ đã được phê duyệt.  

+ Đoạn c n lại  T  đường Tr n Mai Ninh đến đường 2 4 : Theo quy hoạch 

nêu trên, đoạn đường này nếu đ u tư phải c n kinh phí lớn do giải tỏa nhiều.Việc 

kiến nghị đ u tư m  rộng đường Nguy n Biểu  T  đường Tr n Mai Ninh đến 

đường 2 4  là c n thiết, tuy nhiên do kinh phí đ u tư lớn  kinh phí giải tỏa lớn  

nên UBND thành phố chưa bố trí được kinh phí đ u tư theo kế hoạch trung hạn 5 

n m 2016-2020. Vì vậy, để đường Nguy n Biểu  T  đường Tr n Mai Ninh đến 

đường 2 4  sớm được đ u tư theo nguyện vọng của người dân, đề nghị UBND 

phường Vĩnh Hải tổ chức họp, vận động nhân dân thực hiện đ u tư đường 

Nguy n Biểu  T  đường Tr n Mai Ninh đến đường 2 4  theo Nghị quyết 17 của 

Thành ủy.  
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Câu 6.  Đường Nguyễn Khuyến không có lề, quanh co, nguy hiểm, đề nghị 

Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp khắc phục (Cử tri phường Vĩnh Hải). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

- Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 2000 khu dân cư phường Vĩnh 

Hải - Vĩnh H a, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh H a phê duyệt 

tại Quyết định số 1391 QĐ-UBND ngày 17 6 2009, đường Nguy n Khuyến có 

chỉ giới đường đỏ 16m  m t đường 10m, vỉa hè mỗi bên 3m ; điểm đ u là đường 

2 4, điểm cuối giáp đường vành đai 2  dọc đường sắt . 

- Theo hiện trạng đường Nguy n Khuyến đoạn t  đường 2 4 đến ch a 

Thiên Lâm  dài khoảng 650m, m t đường 10m, vỉa hè mỗi bên rộng t  1,2 đến 

2m ; đoạn tiếp theo đến Bệnh viện Da Li u, dài khoảng 495m chưa có vỉa hè. 

Đoạn c n lại t  Bệnh viện Da Li u đến giáp đường vành đai 2 đã được đ u tư 

theo quy hoạch  m t đường 10m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m .  

Đối với đoạn đường Nguy n Khuyến  t  ch a Thiên Lâm đến Bệnh viện 

Da Li u  chưa có chủ trương đ u tư và không có trong kế hoạch trung hạn 2016-

2020 của thành phố, vì vậy việc đ u tư đoạn đường này sẽ được xem xét trong 

giai đoạn tiếp theo  2021-2025).  

Hiện nay, thành phố đã lắp đ t biển báo giao thông để cảnh báo các đoạn 

đường quanh co, nguy hiểm trên đường Nguy n Khuyến nhằm đảm bảo an toàn 

giao thông. 

Câu 7. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp thoát nước tại tổ 

16, 17, 18 Vĩnh Hải vì hiện nay khi có trời mưa là bị ngập (Cử tri phường Vĩnh 

Hải). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện nay các vị trí ngập  ng tại tổ 16 gồm: hẻm 64, hẻm 88 đường Nguy n 

Khuyến; tổ 17 gồm: Hẻm 114 và hẻm 138 Nguy n Khuyến; tổ 18 gồm: Hẻm Bưu 

Điện và đường  hạm Tu.  

- Các hẻm 64 và hẻm 88 đường Nguyễn Khuyến, đường Phạm Tu 

thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án Nha 

Trang  CCSE   do Ban  hát triển Khánh H a làm chủ đ u tư. Theo công v n số 

297/QQL-QLDA3 ngày 01 4 2019 của Ban QLDA  hát triển tỉnh Khánh H a, 

các tuyến hẻm trên dự kiến triển khai thi công trong quý 2 n m 2019. 

- Hẻm Bưu Điện: thành phố đã ban hành Quyết định số 32 QĐ-UBND 

ngày 18 1 2019 giao UBND phường Vĩnh Hải làm chủ đ u tư công trình: Hệ 

thống thoát nước Hẻm Bưu Điện – tổ 19 Tây Bắc. Dự án sẽ triển khai thi công và 

hoàn thành trong n m 2019. 

- Hẻm 114 và hẻm 138 Nguyễn Khuyến: UBND thành phố đã ban hành 

v n bản số 3552/UBND-DVCI ngày 08 5 2019 giao cho Ban quản lý Dịch v  

công ích bổ sung vào dự án Hệ thống cống c p 3 n m 2019 do Ban quản lý Dịch 

v  công ích làm chủ đ u tư. Dự án dự kiến hoàn thành trong n m 2019. 
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Câu 8. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp sửa chữa, nạo vét 

các con mương bị sạt l  tại xã Vĩnh Lương nhằm đảm bảo thoát nước vào m a 

mưa (Cử tri xã Vĩnh Lương). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

T  ngày 14 10 2018 đến ngày 11 12 2018 UBND xã Vĩnh Lương đã nạo 

vét, khơi thông d ng chảy các con mương trên địa bàn xã Vĩnh Lương, bằng 

nguồn ngân sách địa phương; thực hiện theo Nghị Quyết số 61 NQ-HĐND ngày 

26 12 2018 của Hội đồng nhân dân xã. 

Câu 9. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường 

n t giao thông ngã ba đèo R  Rì để đẩy nhanh tiến độ thi công (Cử tri xã Vĩnh 

Lương). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Dự án xây dựng c u vượt tại ngã ba đèo Rù Rì thực hiện t  cuối n m 2017 

theo Thông báo số 1462 TB-UBND ngày 13 11 2017 của UBND thành phố Nha 

Trang về việc thu hồi đ t để thực hiện dự án  ây dựng c u vượt trên Quốc lộ 1A, 

tại n t giao với Quốc lộ 1C, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang với tổng diện 

tích 5.617,1 m². 

Thực hiện theo Thông báo thu hồi đ t, Trung tâm  hát triển quỹ đ t thành 

phố Nha Trang phối hợp với UBND xã Vĩnh Lương triển khai dự án theo quy 

định. Hiện nay, Trung tâm đang phối hợp c ng các đơn vị liên quan và các 

hộ dân có đ t bị ảnh hư ng b i dự án tiến hành kiểm kê, hoàn thiện hồ sơ xây 

dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 37 trường hợp: 

- Đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

cho 23 trường hợp. 

- Đối với các trường lại c n lại của dự án  đã họp Hội đồng bồi thường tuy 

nhiên do có nguồn gốc đ t liên quan đến ông Lê Vạn, mua bán bằng gi y tờ tay 

nên khó kh n trong công tác xác minh nguồn gốc, xây dựng phương án bồi 

thường, hỗ trợ, c n phải rà soát kỹ đã làm chậm tiến độ bồi thường, giải phóng 

m t bằng. Sau khi hoàn thành phương án, họp thông qua Hội đồng bồi thường sẽ 

tiếp t c chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp c n lại.  

Câu 10. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp mở rộng chợ 

Vĩnh Lương và có bãi đỗ xe cho du khách đến tham quan và mua sắm tại chợ vì 

hiện nay khu vực xung quanh chợ vẫn còn đất trống (Cử tri xã Vĩnh Lương). Vấn 

đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Chợ Vĩnh Lương là chợ hạng 3 do UBND xã Vĩnh Lương quản lý theo v n 

bản số 3712 UBND ngày 15 9 2010 của UBND thành phố Nha Trang về việc 

phân c p quản lý chợ hạng 3. Chợ đã thực hiện giao th u quản lý khai thác kinh 

doanh l n thứ 2 vào ngày 01 01 2017.  

UBND thành phố Nha Trang đã có v n bản số 1354 UBND-QLĐT ngày 

26 02 2019 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan, môi trường khu 

vực chợ Vĩnh Lương, theo đó giao  h ng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, tham 
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mưu UBND thành phố Nha Trang ban hành chủ trương giao UBND xã Vĩnh 

Lương đ u tư xây dựng m  rộng chợ xã Vĩnh Lương và xây dựng mới bãi đỗ xe 

khu vực chợ Vĩnh Lương. 

Câu 11. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bảo hiểm xã hội 

phát lương hưu tại tr  s  Ủy ban nhân dân xã vì hiện nay phát tại bưu điện xã, 

các c  lớn tuổi, già yếu đi qua Quốc lộ 1A r t nguy hiểm (Cử tri xã Vĩnh Lương). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc quản lý và chi trả lương hưu trực tiếp cho đối tượng hư ng BH H do 

đơn vị Bưu điện thành phố Nha Trang thực hiện t  n m 2013. Bưu điện thành 

phố Nha Trang đã làm việc với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lương và thống nh t 

chi trả lương hưu và trợ c p BH H tháng 3 2019 tại tr  s  UBND xã. Địa 

phương cũng đã thông báo đến các đối tượng hư ng chế độ được biết. 

Câu 12. Đường Điện Biên Phủ hiện nay xuống cấp nhiều nhưng không 

thấy đầu tư sửa chữa, hiện nay có ý kiến là chờ Chung cư Bình Phú xây xong mới 

sửa, như vậy là không hợp lý vì nếu dự án kéo dài nhiều năm sẽ làm ảnh hưởng 

đến việc đi lại của nhân dân; đề nghị khắc phục tình trạng ngập nước của con 

đường này khi trời mưa, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết 

(Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường Điện Biên  hủ đã được đ u tư theo quy hoạch  điểm đ u đường 

2 4; điểm cuối đường  hạm V n Đồng; chỉ giới đường đỏ 20m; m t đường bê 

tông nhựa rộng 12m, vỉa hè xi m ng mỗi bên 4m; chiều dài 1,7km. Hiện nay, m t 

đường Điện Biên  hủ  đoạn t  đường 2 4 đến đường Lê Nghị  có nhiều vị trí bị 

hư hỏng.  

Tuyến đường này, UBND thành phố đã cho phép đ u tư duy tu sửa chữa 

và đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 6696 QĐ-CT-UBND 

ngày 13/8/2018. Trong tháng 01/2019,  ph ng Quản lý Đô thị đã thực hiện duy tu 

sửa chữa tạm thời các vị trí ngập nước. Hiện nay, ph ng Quản lý Đô thị đang 

triển khai thực hiện đ u th u, dự kiến triển khai thi công quý III/2019. 

Câu 13. Chợ Vĩnh Hải hiện nay xuống cấp mất vệ sinh nghiêm trọng, quá 

tải, Ban quản lý chợ chỉ biết thu tiền không đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố đầu tư, sửa chữa các hạng mục xuống cấp (Cử tri phường Vĩnh Hòa). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

1. Về ý kiến chợ Vĩnh Hải hiện nay xuống c p m t vệ sinh nghiêm trọng, 

quá tải:  

Qua kiểm tra thực tế tại chợ Vĩnh Hải nhận th y: 

- Khu vực hàng rau, thịt, cá trong các nhà lồng chợ Vĩnh Hải đảm bảo vệ 

sinh. Tuy nhiên, khu vực đường Củ Chi nối dài  thuộc phường Vĩnh Hải  một số 

hộ dân l n chiếm l ng đường, thậm chỉ l n ra đến tim đường để kinh doanh, các 

hộ kinh doanh và hộ dân sống trên tuyến đường này ném rác vào khu vực xung 
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quanh chợ quản lý, đổ nước thải lênh láng ra đường gây m t vệ sinh môi trường. 

BQL chợ Vĩnh Hải đã nhiều l n phối hợp với Công an và UBND phường Vĩnh 

Hải để giải tỏa nhưng đến nay tình hình l n chiếm l ng đường để kinh doanh vẫn 

chưa giải quyết dứt điểm. 

UBND thành phố đã giao UBND phường Vĩnh Hải xây dựng Kế hoạch lập 

lại trật tự, mỹ quan đô thị vì chợ Vĩnh Hải đã được S  Công Thương, Bộ Công 

Thương thực hiện Đề án thí điểm chợ an toàn thực phẩm. 

- Hiện nay, chợ Vĩnh Hải vẫn c n trống nhiều điểm kinh doanh tại các khu 

vực hàng cá, hàng rau quả…nên v n đề quá tải như cử tri phản ảnh là không đ ng. 

2. Về việc đ u tư nâng c p, sửa chữa các hạng m c chợ Vĩnh Hải.  

Trong những n m qua, chợ Vĩnh Hải đã đ u tư nâng c p, sửa chữa các 

hạng m c sau: 

- N m 2015, UBND thành phố đã đ u tư cải tạo, sửa chữa chợ Vĩnh Hải 

với tổng kinh phí 433.062.414 đồng t  nguồn ngân sách thành phố  Quyết định 

số 7956 QĐ-CT-UBND ngày 03 11 2015 của UBND thành phố về việc phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà th u công trình: Cải tạo, sửa chữa chợ Vĩnh Hải . 

- N m 2016, UBND thành phố đã đ u tư cải tạo, sửa chữa chợ Vĩnh Hải 

 hạng m c: Nâng c p chống dột, sửa chữa hệ thống điện nhà lồng 1  với tổng 

kinh phí 1,2 tỷ đồng t  nguồn ngân sách thành phố  Báo cáo số 1567 TC-KH  

ngày 10 10 2016 của  h ng Tài chính - Kế hoạch về việc báo cáo thẩm định báo 

cáo đề xu t chủ trương đ u tư công trình: Cải tạo, sửa chữa chợ Vĩnh Hải . 

- N m 2018: UBND thành phố đã có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đ u tư xây dựng công trình: Nâng c p, cải tạo chợ Vĩnh Hải  Quyết 

định số 8098 QĐ-CT-UBND ngày 01 10 2018 của UBND thành phố , với tổng 

kinh phí 2.422,6 triệu đồng, nguồn kinh phí của BQL chợ Vĩnh Hải đ u tư.  

Vì vậy, ý kiến cho rằng chợ Vĩnh Hải chỉ biết thu, không đ u tư là không đ ng. 

Câu 14. Đề nghị UBND thành phố khẩn trương đầu tư xây dựng đường số 

2 tại tổ 6, 7 Vĩnh Hòa và đề nghị cho biết quy hoạch bị lệch là đúng hay sai; khi 

làm phải tổ chức họp và lấy ý kiến nhân dân (Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề 

này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang chưa có kế hoạch đ u tư xây dựng 

đường số 2  nay là đường Trạng Quỳnh , Khu dân cư Ba Làng. 

C n cứ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông Khu dân cư Ba Làng được 

đưa lên bản đồ địa hình hệ tọa độ VN-2000 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công 

v n số 1693 UBND- DNĐ ngày 04 4 2013, đường số 2, khu dân cư Ba Làng 

được quy hoạch lộ giới 14m.Ngày 23 01 2019, UBND thành phố đã có v n bản 

số 702 UBND- QLĐT kiến nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lộ giới quy 

hoạch đường  số 2 khu dân cư Ba Làng t  14m thành 7m theo gi y chứng nhận 

đã c p cho các hộ dân.   
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Hiện nay, UBND tỉnh Khánh H a đã chỉ đạo S  xây dựng phối hợp UBND 

thành phố Nha Trang rà soát thực trạng c p gi y Chứng nhận quyền sử d ng đ t 

cho các hộ dân tại khu vực nêu trên để UBND tỉnh có cơ s  xem xét. 

Câu 15. Mương thoát lũ và đập ngăn tại tổ 13 Đường Đệ, Vĩnh Hòa hiện 

nay thi công xong nhưng không đảm bảo chất lượng nên vừa qua có tình trạng 

đất sạt lỡ vào nhà dân, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết (Cử tri 

phường Vĩnh Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hệ thống mương thoát lũ khu dân cư Đường Đệ, phường Vĩnh H a, thành 

phố Nha Trang do Trung Tâm  hát Triển Quỹ Đ t Khánh H a làm chủ đ u tư, do 

ảnh hư ng b i m a mưa lũ v a qua trong n m 2018 đã có hiện tượng sạt l . V n 

đề này UBND thành phố Nha Trang đã có V n bản số 8302 UBND-QLĐT ngày 

21 11 2018 về việc khắc ph c sự cố và ph ng chống thiên tai tại khu vực mương 

thoát lũ khu dân cư đường đệ, phường Vĩnh H a gửi Trung Tâm  hát triển quỹ 

đ t Khánh H a về việc đề nghị chủ đ u tư có phương án khắc ph c. Trên cơ s  

báo cáo đề xu t sửa chữa, khắc ph c sự cố bão lũ hệ thống mương thoát lũ khu 

dân cư Đường Đề số 16 TT TQĐ-KH ngày 20 3 2019 của Trung tâm  hát triển 

Quỹ đ t tỉnh, UBND tỉnh đã giao S  Kế hoạch đ u tư kiểm tra và báo cáo kết quả 

cho UBND tỉnh xem xét tại V n bản số 3019 UBND- DNĐ ngày 03/4/2019. 

Ngày 17 4 2019, S  Kế hoạch Đ u tư đã chủ trí phối hợp với  các S  ngành, 

UBND thành phố Nha Trang khảo sát thực địa để báo cáo UBND tỉnh xem xét có 

kế hoạch đ u tư khắc ph c hệ thống mương nêu trên để bảo đảm an toàn cho các 

hộ dân phía hạ lưu.  

Câu 16. Đường Nguyễn Khắc Viện, hiện nay thành phố trả lời đầu tư theo 

Nghị quyết 17 của Thành ủy là không khả thi, cử tri đề nghị thành phố đầu tư 

nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân (Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

- Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 2000 Khu dân cư phường Vĩnh 

Hải - Vĩnh H a, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh H a phê duyệt 

tại Quyết định số 1391 QĐ-UBND ngày 17 6 2009, đường Nguy n Khắc Viện có 

chỉ giới đường đỏ là 13m.  

- Về đ u tư tuyến đường Nguy n Khắc Viện: UBND tỉnh có v n bản số 

799/UBND- DNĐ ngày 23 01 2018, yêu c u Công ty TNHH Granit Vina Nha 

Trang  nhà đ u tư  tự bỏ kinh phí đ u tư nâng c p đường Nguy n Khắc Viện để 

ph c v  giao thông công cộng và hoạt động các dự án trong khu vực. Tuy nhiên 

hiện nay Công ty chưa thực hiện đ u tư tuyến đường.  

Ngày 29 3 2019, UBND thành phố Nha Trang có v n bản số 2399 UBND-

QLĐT báo cáo UBND tỉnh yêu c u Công ty TNHH Granit Vina Nha Trang sớm 

đ u tư tuyến đường Nguy n Khắc Viện. 



9 

 

Câu 17. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư xây dựng đường 

Thanh Hải (Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời 

như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo ph ng Quản lý Đô thị phối hợp với 

UBND phường Vĩnh H a kiểm tra thực tế tuyến đường Thanh Hải theo kiến nghị 

của cử tri. Qua kiểm tra hiện nay trên địa bàn phường Vĩnh H a không có tên đường 

Thanh Hải. Vì vậy việc kiến nghị của cử tri không có cơ s  để giải quyết. 

Câu 18. Trường Tiểu học Vĩnh Hòa hiện nay còn 02 phòng học chưa xây 

dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương thực hiện (Cử tri phường 

Vĩnh Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo ph ng Tài chính – Kế hoạch, 

ph ng Quản lý đô thị, ph ng Giáo d c và Đào tạo kiểm tra và đưa công trình 

trường Tiểu học Vĩnh H a 1 xây dựng mới 02 ph ng học vào kế hoạch đ u tư 

công n m 2020. 

Câu 19. Việc lấy sân bóng đá thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương để làm khu 

tái định cư cho Công ty cà phê Mê Trang là không phù hợp, người dân không 

đồng ý, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét lại; đồng thời xem lại việc 

mở rộng Công ty cà phê Mê Trang sẽ tiến hành san lắp mặt bằng khu vực thôn 

Đắc Lộc 2, nếu triển khai khu vực này sẽ gây ngập lụt cả thôn Đắc Lộc (Cử tri xã 

Vĩnh Phương). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

* Đối với nội dung phản ánh của các hộ dân tại thôn Đắc Lộc, UBND 

thành phố Nha Trang đã có báo cáo số 7778 UBND-TNMT ngày 02/11/2018 báo 

cáo UBND tỉnh Khánh H a liên quan đến khu tái định cư để thực hiện dự án Nhà 

máy sản xu t cà phê Mê Trang, xã Vĩnh  hương, thành phố Nha Trang. 

Ngày 02 4 2019, UBND tỉnh Khánh H a đã có Thông báo số 189 TB-

UBND kết luận của UBND tỉnh về việc nghe báo cáo giải quyết đơn của các hộ 

dân thôn Đắc Lộc liên quan đến khu tái định cư để thực hiện dự án Nhà máy sản 

xu t cà phê Mê Trang, xã Vĩnh  hương, thành phố Nha Trang:  

+ Giao S  Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc quản lý, sử d ng đ t 

đối với các thửa đ t sử d ng làm v n hóa, thể d c, thể thao của xã Vĩnh  hương. 

+ Giao UBND thành phố Nha Trang lập phương án quy hoạch xây dựng 

Khu tái định cư tại khu đ t sân thể thao thông Đắc Lộc, xã Vĩnh  hương để làm 

quỹ đ t tái định cư cho thành phố Nha Trang.  

* Đối với nội dung các hộ dân lo ngại sẽ ngập l t khi san l p, m  rộng dự 

án Nhà máy sản xu t cà phê Mê Trang: Dự án Nhà máy sản xu t cà phê Mê 

Trang giai đoạn 2 chưa triển khai do vướng giải tỏa 17 hộ.  

Ngày 08 4 2019, Công ty có V n bản số 90 2019 DA-MT đề xu t phương 

án thu hẹp lại dự án, theo đó Công ty sẽ l y một ph n diện tích đ t của Công ty 

nằm dọc theo đường bê tông vào thôn Đắc Lộc để làm khu tái định cư cho 17 hộ 
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dân. Đề nghị UBND thành phố Nha Trang chủ trì lập phương án quy hoạch xây 

dựng Khu tái định cư cho 17 hộ dân trong v ng dự án Nhà máy sản xu t cà phê 

Mê Trang c ng với Khu tái định cư tại khu đ t sân thể thao thôn Đắc Lộc. 

Ngày 17 4 2019, UBND thành phố Nha Trang đã có công v n số 

2924/UBND-V  giao  h ng Tài nguyên và Môi trường phối hợp  h ng Quản lý 

Đô thị và Công ty C  cà phê Mê Trang xem xét tham mưu nội dung đề nghị của 

Công ty Cổ ph n cà phê Mê Trang. 

Câu 20. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm chi trả tiền đền b , hỗ 

trợ cho người dân và đẩy nhanh tiến độ Dự án Hồ chứa nước Đắc Lộc, vì hiện 

nay đã quá lâu không triển khai, ảnh hư ng đến đời sống của nhân dân (Cử tri xã 

Vĩnh Phương). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Dự án hồ chứa nước Đắc Lộc được thực hiện t  n m 2015 theo Thông báo 

số 196 TB-UBND ngày 20 4 2015 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu 

hồi đ t để thực hiện dự án hồ chứa nước Đắc Lộc, xã Vĩnh  hương, thành phố 

Nha Trang với tổng diện tích 99ha. Thực hiện theo Thông báo thu hồi đ t, Trung 

tâm  hát triển Quỹ đ t đã phối hợp với UBND xã Vĩnh  hương đã tiến hành triển 

khai dự án theo quy định. Đến n m 2017, UBND thành phố Nha Trang ra Thông 

báo số 1370 TB-UBND ngày 19 10 2017 về việc điều chỉnh một số nội dung tại 

thông báo thu hồi đ t số 196 ngày 20 4 2015 của UBND thành phố Nha Trang, 

theo Thông báo số 1370 TB-UBND diện tích thực hiện dự án có sự điều chỉnh t  

99ha nay c n 71,5 ha. Việc thay đổi diện tích đã làm chậm tiến độ thực hiện của 

dự án. Hiện nay, Trung tâm đang phối hợp c ng các đơn vị liên quan và các hộ 

dân có đ t bị ảnh hư ng b i dự án tiến hành kiểm kê, hoàn thiện hồ sơ cho các 

thửa đ t bị điều chỉnh ranh giới thu hồi đ t và các thửa đ t mới phát sinh thu hồi.  

Đã thực hiện chi trả 26 trường hợp, tiếp t c hoàn thiện hồ sơ để chi trả tiền 

bồi thường, hỗ trợ đối với 52 trường hợp trong Quý II 2019 và triển khai các 

trường hợp c n lại. 

Câu 21. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng 

chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn xã Vĩnh Phương của Công ty Nhôm. Công ty 

Nhôm chôn lấp khoảng 60 đến 70 xe chất thải rắn trong một quý và thực hiện 

chôn lấp vào ban đêm thứ bảy, chủ nhật (Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Nội dung kiến nghị trên đã được S  Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, 

giải quyết, báo cáo tại công v n số 1293 STNMT-CCBVMT ngày 02 4 2019 về 

việc giải quyết kiến nghị cử tri, c  thể: 

Ngày 28 3 2019, S  Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã 

Vĩnh  hương kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ ph n 

Nhôm Khánh H a để xác minh kiến nghị của cử tri. C n cứ kết quả kiểm tra thực 

tế, S  Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 
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Ch t thải rắn công nghiệp của Công ty chủ yếu là b n thải phát sinh t  hệ 

thống xử lý nước thải, khối lượng phát sinh khoảng 2-3 t n tháng được thu gom 

tập trung về bãi chứa b n thải phía Tây Nam của Công ty. Đây là ch t thải rắn 

thông thường đã được Chi c c Bảo vệ môi trường – S  Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn thu gom, xử lý tại công v n số 01 CCBVMT-KSON ngày 

05 01 2011. Ch t thải này đã được Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Tâm 

Gia Minh để thu gom, xử lý theo quy định.  

Theo báo cáo lượng b n phát sinh trong n m 2017 là 50 t n  20 xe ; n m 

2018 là 20 t n  8 xe  được Công ty chuyển giao cho Công ty TNHH Tâm Gia 

Minh. Việc phản ánh của cử tri xã Vĩnh  hương có thể nh m lẫn với xe vận 

chuyển nguyên liệu ho c sản phẩm của Công ty. S  Tài nguyên và Môi trường đã 

yêu c u Công ty tiếp t c triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ 

môi trường đã được phê duyệt, đ c biệt là công tác thu gom, xử lý ch t thải. 

Trong thời gian tới, S  Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp t c phối hợp với UBND 

thành phố Nha Trang, UBND xã Vĩnh  hương tiếp t c theo dõi, giám sát việc thu 

gom, xử lý ch t thải của Công ty. 

Câu 22. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết tình hình 

an ninh trật tự, trộm cắp tại các xã, phường trên địa bàn vì hiện nay tình hình 

trộm cắp ngày càng t ng (Cử tri xã Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Lộc Thọ, Vĩnh 

Hải, Vĩnh Ngọc). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Trong thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm hình sự, nh t là tội 

phạm cướp giật, trộm cắp tài sản vẫn di n biến phức tạp. Các v  trộm cắp tài sản 

xảy ra đa số xu t phát t  sự sơ h , m t cảnh giác của người dân; đối tượng tập 

trung chủ yếu là những đối tượng không nghề nghiệp, nghiện ma t y, đối tượng 

t  nơi khác đến móc nối số đối tượng   địa phương hoạt động phạm tội, thời gian 

thường vào thời điểm buổi trưa, chiều tối; thủ đoạn là d ng công c  cạy, phá 

khóa cửa, cổng, đột nhập l y xe máy và một số tài sản gọn, nhẹ có giá trị như 

điện thoại, laptop, tiền m t… 

Trước những di n biến phức tạp của tình hình trộm cắp, cướp giật tài sản, 

lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang đã chỉ đạo lực lượng t ng cường công tác 

phối hợp giữa các đơn vị, xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch t n công tội 

phạm, tập trung vào tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố; 

tiến hành xác lập chuyên án đ u tranh, triệt phá những ổ, nhóm tội phạm trộm 

cắp, cướp giật tài sản để đưa ra xử lý trước pháp luật. 

Kết quả: Trong n m 2018, Công an thành phố đã phát hiện, điều tra 29 v  

cướp giật tài sản  điều tra làm rõ 20 v  30 đối tượng, kh i tố 21 v  21 bị can , 182 

v  trộm cắp tài sản  điều tra làm rõ 147 v  203 đối tượng, kh i tố 111 v  105 bị 

can . Quý I n m 2019, đã phát hiện, điều tra 11 v  cướp giật tài sản  điều tra làm rõ 

09 v  14 đối tượng , 33 v  trộm cắp tài sản  điều tra làm rõ 29 v  33 đối tượng . 
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Câu 23. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết 02 trụ điện đã bị 

ngã tại khu tái định cư Đắc Lộc chỗ nhà ông Lê Hùng và bà Lê Thị Thuận (trong 

báo cáo trả lời ý kiến đã trả lời nhưng không đúng thực tế) (Cử tri xã Vĩnh 

Phương). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Qua kiểm tra thực tế ngày 3 7 2018; Điện lực Khánh H a đã tổ chức sửa 

chữa xong 02 tr  điện bị ngã tại Khu tái định cư Đắc Lộc. 

Câu 24. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng ô 

nhiễm môi trường tại Bầu Dinh An (Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

UBND tỉnh Khánh H a đã có v n bản số 4048 UBND-KT ngày 

13 6 2016 giao S  Tài nguyên và Môi trường làm chủ đ u tư xây dựng phương 

án chi tiết xử lý ô nhi m môi trường cho khu vực Bàu Dinh, xã Vĩnh  hương, 

thành phố Nha Trang t  nguồn vốn kinh phí sự nghiệp môi trường.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, S  Tài nguyên và Môi trường đã 

triển khai thực hiện nhiệm v  “ ử lý ô nhi m môi trường nước khu vực Bàu 

Dinh, xã Vĩnh  hương, thành phố Nha Trang” và được UBND tỉnh Khánh Hòa 

nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm v  tại Quyết định số 3690 QĐ-UBND ngày 

30/11/2018.  

Để xử lý tình trạng ô nhi m môi trường tại khu vực trên, UBND thành phố 

Nha Trang đã có công v n số 1767 UBND-TNMT ngày 12 3 2019 chuyển S  Tài 

nguyên và Môi trường để tiếp t c kiểm tra, xử lý. 

Câu 25. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp giải quyết tình 

trạng thoát lũ trên Quốc lộ 1A, khi thực hiện phải l y ý kiến của người dân  nạo 

vét các mương và hệ thống cống  (Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Tuyến đường Quốc lộ 1A do Chi c c Quản lý đường bộ 3.3, C c Quản lý 

đường bộ 3, Bộ Giao thông – Vận tải quản lý, hiện nay các tuyến cống trên đã 

được đơn vị chủ quản tiến hành nạo vét thông thoáng, đảm bảo thoát nước. 

Tuy nhiên, một số tuyến cống b ng đường phía thượng lưu có đường cống 

thoát nước chắn ngang gây cản tr  d ng chảy thoát lũ, UBND thành phố Nha 

Trang đã có v n bản số 2121 UBND-QLĐT ngày 22 03 2019 yêu c u Công ty cổ 

ph n C p thoát nước tổ chức di dời đường cống c p nước tại vị trí thượng lưu cửa 

cống hộp Quốc Lộ 1 đoạn qua thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh  hương  Km1448+162  và 

 hoàn thành trước ngày 30 5 2019. 

Câu 26. Đề nghị UBND thành phố phổ biến công khai lộ giới đường 

Hương Lộ 45 để nhân dân biết xây dựng nhà cho phù hợp (Cử tri xã Vĩnh Trung). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường Hương Lộ 45 là đường liên xã Vĩnh Trung – Vĩnh Thạnh – Vĩnh 

Ngọc và phường Ngọc Hiệp thành phố Nha Trang. Điểm đ u tại n t giao với 
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đường 23 10, phường Ngọc Hiệp  c u Chợ Mới ; điểm cuối tại n t giao với 

đường 23 10, xã Vĩnh Trung  c u Ông Bộ , thuộc các đồ án quy hoạch sau: 

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2000 Khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha 

Trang, phường  hương Sơn, phường Ngọc Hiệp và phường  hương Sài, thành 

phố Nha Trang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 268 QĐ-UBND 

ngày 23 01 2018. Đồ án nêu trên được công bố trên báo Khánh H a, Cổng thông 

tin điện tư thành phố và niêm yết pano tại tr  s  UBND các địa phường vào ngày 

07/5/2018 

- Quy hoạch phân khu 1 2000 Khu dân cư Vĩnh Hiệp-Vĩnh Ngọc-Vĩnh 

Thạnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 296 QĐ-UBND ngày 

2 4 2015. Đồ án nêu trên được công bố trên báo Khánh H a, Cổng thông tin điện 

tư thành phố và niêm yết pano tại tr  s  UBND các địa phương vào ngày 

23/12/2015. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Tây Thành phố Nha Trang 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1843 QĐ-UBND ngày 15/10/2007. 

Đồ án được công bố trên báo Khánh H a ngày 29 12 2007. 

- Điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu đô thị phía Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh H a được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3149 QĐ-UBND ngày 

19 10 2016. Đồ án được niêm yết pano tại tr  s  UBND các địa phương tháng 

12/2016. 

Việc quản lý lộ giới theo quy hoạch c  thể như sau: 

1. Đoạn t  n t giao đường 23 10, phường Ngọc Hiệp đến đường sắt 

 đường Lương Đình Của : thuộc Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2000 Khu 

dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang, phường  hương Sơn, phường Ngọc Hiệp và 

phường  hương Sài, thành phố Nha Trang: Lộ giới quy hoạch 13m  3m+7m+3m  

2. Đoạn t  đường sắt đến đường quy hoạch 35m  nhà thờ tộc Huỳnh, xã 

Vĩnh Thạnh : thuộc đồ án Quy hoạch phân khu 1 2000 Khu dân cư Vĩnh Hiệp-

Vĩnh Ngọc-Vĩnh Thạnh: Lộ giới quy hoạch 20m  5m+10m+5m . 

3. Đoạn t  đường quy hoạch 35m  nhà thờ tộc Huỳnh, xã Vĩnh Thạnh  

đến đường đi vào nhà thờ Thánh Gia  xã Vĩnh Trung : thuộc đồ án Quy hoạch chi 

tiết xây dựng khu đô thị phía Tây Thành phố Nha Trang: Lộ giới được quản lý 

theo hiện trạng sử d ng. 

4. Đoạn t  đường đi vào nhà thờ Thánh Gia  xã Vĩnh Trung  đến điểm 

cuối n t giao với đường 23 10  c u Ông Bộ, xã Vĩnh Trung : thuộc đồ án Điều 

chỉnh quy hoạch phân khu Khu đô thị phía Tây Nha Trang, tỉnh Khánh H a: 

+ Đoạn t  đường đi vào nhà thờ Thánh Gia đến đường vào Nhà máy nước 

Võ Cạnh, lộ giới quy hoạch 13m  3m+7m+3m . 

+ Đoạn t  đường đi vào Nhà máy nước Võ Cạnh đến ngã rẽ ra 23 10, lộ 

giới quy hoạch 24m  5m+14m+5m : 
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+ Đoạn c n lại đi ra 23 10  c u Ông Bộ , lộ giới quy hoạch 14m 

(5m+7m+2m)- đường ven sông. 

Câu 27. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Công ty Phúc Sơn 

đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư Phúc Khánh 1 để phân lô cấp đất cho các hộ 

dân tái định cư. Vì đã 02 năm 2017 và 2018 không thấy thi công, năm 2017 dân 

đã giao đất, nhận tiền bồi thường nhưng chưa nhận được đất tái định cư để xây 

dựng nhà ổn định cuộc sống (Cử tri xã Vĩnh Trung). Vấn đề này, UBND thành 

phố trả lời như sau: 

Dự án Khu đô thị  h c Khánh 1, xã Vĩnh Trung thuộc dự án Nhà nước thu 

hồi đ t để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo khoản 3 

Điều 62 Luật đ t đai n m 2013, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh H a 

thông qua tại Nghị quyết số 13 NQ-HĐND ngày 10 12 2014. Khu vực bố trí tái 

định cư được bố trí ngay trong khu vực thực hiện dự án theo Quyết định số 

3279 QĐ-UBND ngày 02 12 2014 của UBND tỉnh Khánh H a về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1 500  Khu đô thị  h c Khánh 1, xã Vĩnh Trung, thành 

phố Nha Trang, gồm 97 lô tại các Ô C-01. C-02, C-03, C-04 và bản đồ quy hoạch 

phân lô đã được niêm yết tại địa phương để các hộ dân được biết.  

Cơ s  hạ t ng khu vực bố trí tái định cư  h c Khánh 1 đã được Công ty CP 

Tập đoàn  h c Sơn cơ bản hoàn thiện đối với các khu vực mà các hộ dân đã nhận 

tiền và bàn giao m t bằng Ô C-02 (14 lô); Ô C-03  40 lô , đã bàn giao đ t tại thực 

địa được cho 12 trường hợp  tương ứng với 12 lô đ t .   

Các hộ dân đã bố trí tái định cư tại Ô – C02 chưa được giao đ t do phía sau 

khu vực này có nguy cơ bị sạt l  nên UBND thành phố Nha Trang đã đề nghị, 

đôn đốc Công ty C  Tập đoàn  h c Sơn lập phương án thiết kế chống sạt l  khu 

vực này. Các khu vực c n lại chưa có m t bằng thi công do các hộ dân   khu vực 

này chưa nhận tiền và bàn giao m t bằng.  

UBND thành phố Nha Trang đã có nhiều v n bản đôn đốc Công ty C  Tập 

đoàn  h c Sơn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương vận động các 

hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao m t bằng, đồng thời UBND thành phố 

Nha Trang có V n bản số 6082 UBND-TNMT ngày 28/8/2018 báo cáo UBND 

tỉnh về tiến độ và vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị  h c 

Khánh 1 và kiến nghị UBND tỉnh Khánh H a chỉ đạo Công ty C  Tập đoàn  h c 

Sơn đẩy nhanh tiến độ thi công, đ c biệt ưu tiên hoàn thiện cơ s  hạ t ng khu tái 

định cư  cả 02 dự án Khu đô thị  h c Khánh 1 và Khu đô thị  h c Khánh 2 . 

Ngày 10 12 2018, UBND thành phố Nha Trang có Thông báo số 1472 TB-

UBND và UBND tỉnh Khánh H a có Công v n số 242 UBND- DNĐ ngày 

09 01 2019 yêu c u Công ty C  Tập đoàn  h c Sơn khẩn trương hoàn thành cơ 

s  hạ t ng 02 khu tái định cư tại dự án Khu đô thị  h c Khánh 1 và Khu đô thị 

 h c Khánh 2 để bàn giao thực địa cho người dân. 
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Đồng thời, đối với các trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư bị 

giải tỏa nằm trong khu vực thực hiện khu tái định cư, UBND thành phố Nha 

Trang đã có v n bản số 6404 UBND-TNMT ngày 12 9 2018 và v n bản số 

2527/UBND-TNMT ngày 03 4 2019 báo cáo, xin chủ trương của UBND tỉnh giải 

quyết chính sách tái định cư cho các trường hợp trên, tạo điều kiện vận động các 

hộ dân sớm bàn giao m t bằng, triển khai thi công hoàn thiện hạ t ng khu tái định 

cư thuộc dự án Khu đô thị  h c Khánh 1. 

Câu 28. Đề nghị UBND thành phố đầu tư sửa chữa đường thôn Xuân Sơn 

đoạn từ Vườn ươn 1 nối với đường Võ Nguyên Giáp; đầu tư đường Thái Thông - 

Xuân Sơn nối với đường 23/10 vì hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, trời mưa lầy 

lội, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân (Cử tri xã Vĩnh Trung). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

* Về đ u tư sửa chữa đường Thái Thông –  uân Sơn đoạn t  Vườn ươm 1 

nối với đường Võ Nguyên Giáp 

Hiện trạng đoạn đường này là đường bê tông xi m ng dài khoảng 300m, 

rộng 4,5m. Hiện nay, m t đường bê tông xi m ng đoạn đường này c n tốt.  

Theo điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2000 khu đô thị phía Tây 

thành phố Nha Trang- tỉnh Khánh H a – Khu 2 đã được UBND tỉnh Khánh H a 

phê duyệt tại Quyết định số 3149 QĐ-UBND ngày 19 10 2016, đoạn đường này 

quy hoạch 13m  tên đường theo quy hoạch: Đường D41).  

Do hướng tuyến đường hiện trạng không tr ng với hướng tuyến quy hoạch 

nên việc đ u tư có kinh phí lớn. M c khác theo kế hoạch đ u tư công trung hạn 

2016-2020 tuyến đường này không có tên trong danh m c. Vì vậy việc đ u tư 

đường Thái Thông –  uân Sơn đoạn t  Vườn ươm 1 nối với đường Võ Nguyên 

Giáp theo quy hoạch sẽ được xem xét đ u tư trong giai đoạn thích hợp. 

* Về đ u tư sửa chữa đường Thái Thông –  uân Sơn nối với đường 23 10 

Đường Thái Thông –  uân Sơn hiện trạng là đường c p phối và một đoạn 

là đường đá d m nhựa, m t đường rộng 4-6,5m, tổng chiều dài tuyến là 2,359km. 

Hiện nay, đoạn đ u tuyến dài khoảng 0,643km đã đ u tư m t đường BT M vào 

n m 2016. Đoạn c n lại, UBND thành phố đã có Công v n số 8353 UBND-

TCKH ngày 23/11/2018, giao Ban QLDA các Công trình xây dựng Nha Trang 

làm chủ đ u tư, triển khai các công trình; dự kiến trình thẩm định, phê duyệt 

trong quý II n m 2019. 

Câu 29. Bức tường của Dự án biệt thự Đồi Xanh ở phía Đông hiện nay có 

tình trạng rạn nứt, và có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, 

đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị chủ đầu tư phải khắc phục sớm 

(Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Dự án Khu Biệt thự nghỉ dư ng Đồi  anh tại thôn H n Nghê, xã Vĩnh 

Ngọc do Công ty TNHH Đồi  anh Nha Trang làm chủ đ u tư được S   ây dựng 
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c p Gi y phép xây dựng số 140 G  D-S D ngày 10 10 2017, với quy mô công 

trình: Biệt thự nghỉ dư ng loại A  07 c n , Biệt thự nghỉ dư ng loại B  25 c n , 

Biệt thự nghỉ dư ng loại C  04 c n , Nhà dịch v , bể nước ng m – nhà Bơm, 

trạm điện và các hạng m c ph  trợ: San nền, đường nội bộ, cây xanh, trạm biến 

áp, hệ thống c p điện, c p - thoát nước.  

Trong quá trình thi công thực hiện Dự án, Chủ đ u tư tự ý chuyển t  hạng 

m c kè đá sang tường chắn MSE chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. 

Ngày 19 9 2018, Chánh Thanh tra S   ây dựng đã ban hành Quyết định số 

449 QĐ-  V HC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty; Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh H a đã ban hành Quyết định số 190 QĐ-CCXP ngày 

18 01 2019 về việc Cư ng chế buộc thực hiện biện pháp khắc ph c hậu quả đối 

với công trình vi phạm tại Dự án Khu Biệt thự nghỉ dư ng Đồi  anh, xã Vĩnh 

Ngọc do Công ty TNHH Đồi  anh Nha Trang làm chủ đ u tư. 

Thực hiện Thông báo số 70 TB-UBND ngày 31 01 2019 của UBND tỉnh 

Khánh H a; đến nay, UBND thành phố Nha Trang đã phối hợp với S   ây dựng 

đã xây dựng Kế hoạch cư ng chế và  hương án tháo d  công trình xây dựng sai 

nội dung gi y phép xây dựng được c p tại Dự án Khu Biệt thự nghỉ dư ng Đồi 

 anh thôn H n Nghê, xã Vĩnh Ngọc theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh H a. 

Sau khi UBND tỉnh thống nh t phê duyệt sẽ tổ chức thực hiện. 

Câu 30. Về đầu tư xây dựng đường Mai Thị Dõng mở rộng 13 m làm ảnh 

hưởng đến 23 hộ dân phải phá dỡ nhà. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố làm 

theo quy hoạch trước đây là 7m đến 9m (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường H n Nghê, xã Vĩnh Ngọc  tên mới là Mai Thị Dõng  có hiện trạng 

m t đường bê tông xi m ng, dài khoảng 700m, rộng 3,5m. Tuyến đường này là 

đường duy nh t nối đường Nguy n  iển và thôn H n Nghê, xã Vĩnh Ngọc. Về 

nâng c p và m  rộng đường Mai Thị Dõng, UBND thành phố đã cho phép đ u tư 

tại Quyết định số 4472 QĐ-UBND ngày 14 10 2016 về việc lập báo cáo kinh tế 

kỹ thuật công trình: Nâng c p đường H n Nghê, xã Vĩnh Ngọc. Ngày 02 8 2018, 

UBND thành phố Nha Trang có Thông báo số 750 TB-UBND, yêu c u UBND 

xã Vĩnh Ngọc phối hợp với ph ng Quản lý Đô thị kiểm tra lộ giới tuyến đường 

10m và 13m để có cơ s  đề xu t ph  hợp. Qua kiểm tra, theo Quy hoạch CT D tỉ 

lệ 1 2000 Khu dân cư Bắc H n Nghê đã được phê duyệt, tuyến đường trên được 

quy hoạch có 02 lộ giới là 13m và 20m; không phải 10m và 13m. 

Hiện nay UBND xã Vĩnh Ngọc vẫn chưa có phương án đề xu t gửi cho 

ph ng Quản lý Đô thị và UBND thành phố Nha Trang đã có v n bản số 

3582/UBND-QLĐT ngày 09 5 2019 yêu c u UBND xã Vĩnh Ngọc khẩn trương 

có phương án về tim tuyến và lộ giới ph  hợp với điều kiện thực tế và định 

hướng quy hoạch đã được phê duyệt gửi ph ng Quản lý Đô thị để kiểm tra và báo 

cáo cho UBND thành phố Nha Trang trước ngày 20 5 2019.  
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Câu 31. Hiện nay kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân chỉ có 2 

triệu đồng/năm nhưng theo Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và 

hoạt động của ban thanh tra nhân dân, kinh phí là 5.000.000 đồng/ năm, đề nghị 

Ủy ban nhân dân thành phố cấp đủ để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động (Cử tri 

xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Ngày 19 6 2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63 2017 TT-BTC 

v v “Quy định về lập dự toán, quản lý, sử d ng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

hoạt động của Ban thanh tra nhân dân”. Tại điều 3 thông tư này quy định “Kinh 

phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân c p xã do ngân sách địa phương bảo 

đảm. C n cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả n ng cân đối ngân sách địa 

phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng 

nhân dân c ng c p quyết định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân c p xã, mức tối thiểu 05 triệu đồng Ban n m và cân đối cho ngân sách 

c p xã để Ủy ban nhân dân c p xã c p cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động”. 

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn đang áp d ng kinh phí hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân c p xã là 3 triệu đồng Ban n m, theo quy định tại 

Nghị quyết số 33 2016 NQ-HĐND  ngày 13 12 2016 của HĐND tỉnh Khánh H a 

v v “Quy định chức danh, số lượng, mức ph  c p, chế độ đối với người hoạt động 

không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các 

tổ chức chính trị - xã hội   xã, phường, thị tr n và   thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Khánh H a”; đến nay mức chi chưa được chỉnh sửa theo Thông tư số 

63/2017/TT-BTC. 

Vì vậy, UBND thành phố đã có v n bản số 3139 UBND-TCKH ngày 

23/4/2019 đề nghị S  Tài chính tỉnh tham mưu c p có thẩm quyền điều chỉnh 

t ng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân c p xã cho ph  

hợp. Được biết hiện UBND tỉnh đang xem xét để trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

điều chỉnh t ng mức chi trên tại kỳ họp sắp tới  tháng 7/2019).  

Câu 32. Đường Gò Găng từ Phú Nông qua Vĩnh Điềm Trung và đường tổ 

8 Xuân Lạc 1 tại Đồng Xanh đến mùa mưa thường xuyên bị ngập nước và đường 

quá nhỏ, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho nâng cấp và mở rộng 

(Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường G  G ng t   h  Nông qua Vĩnh Điềm Trung  tên gọi khác là đường 

Gò Cây Sung - đoạn đi qua địa bàn xã Vĩnh Ngọc  có chiều dài khoảng 260m, m t 

đường bê tông xi m ng rộng 4m. Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2000 khu dân 

cư xã Vĩnh Hiệp - Vĩnh Ngọc – Vĩnh Thạnh , thành phố Nha Trang, đường G  

G ng t   h  Nông qua Vĩnh Điềm Trung không quy hoạch m  rộng. 

- Về đường quá nhỏ: Hiện nay, UBND thành phố đang lập quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1 500 Khu dân cư xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Ngọc – Vĩnh Thạnh, sẽ nghiên 
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cứu l y ý kiến về đường G  Cây Sung - đoạn đi qua địa bàn xã Vĩnh Ngọc trước 

khi trình phê duyệt. 

- Về đ u tư nâng c p và m  rộng đường: UBND thành phố đã yêu c u 

UBND xã Vĩnh Ngọc nghiên cứu đề xu t đ u tư đường G  G ng  đoạn đi qua xã 

Vĩnh Ngọc  bằng nguồn phân bổ c p xã tương tự như đoạn đường G  G ng 

 đoạn đi qua xã Vĩnh Hiệp . 

* Đối với đường tổ 8 Xuân Lạc 1 tại Đồng Xanh: 

Về nâng c p và m  rộng đường tổ 8  uân Lạc 1 tại Đồng  anh, UBND 

thành phố đã cho phép đ u tư tại Quyết định số 4160  QĐ-UBND ngày 

20 9 2018 về việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng c p đường tổ 8 

 uân Lạc 1 tại Đồng  anh; chủ đ u tư UBND xã Vĩnh Ngọc. Hiện nay, công 

trình đang thi công, dự kiến hoàn thành quý 2 2019.  

Câu 33. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp hữu hiệu để xử 

lý tình trạng quảng cáo, phát tờ rơi tại các chốt đèn tín hiệu giao thông hiện nay 

(Cử tri xã Vĩnh Ngọc, phường Phương Sài). Vấn đề này, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành nhiều v n bản chỉ đạo 

các ph ng, ban, đơn vị chức n ng và UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, xử 

lý vi phạm c  thể là v n bản số 5588 UBND-VHTT ngày 22 8 2017 về triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 6215 KH-UBND ngày 13 7 2017 của UBND tỉnh Khánh 

H a về triển khai Chỉ thị số 17 CT-TTg ngày 09 5 2017 của Thủ tư ng chính phủ 

vể việc t ng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, ch n chỉnh hoạt động 

quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh H a và Thông báo số 1356 TB-UBND ngày 

15 11 2018 về kết luận tại Hội nghị đánh giá sơ kết 10 tháng đ u n m 2018 về ra 

quân ch n chỉnh hoạt động quảng cáo. 

Thời gian qua UBND một số xã, phường đã triển khai thực hiện khá tốt 

như: phường Vạn Thắng,  hương Sài, Ngọc Hiệp, Vạn Thạnh,  hước Hải nên 

tình hình phát các tờ rơi quảng cáo tại các vị trí chốt đèn giao thông trên tuyến 

đường: Quang Trung, 2 tháng 4, 23 tháng 10, Lê Thành  hương, Lê Hồng  hong, 

Lê Thánh Tôn giảm đi r t nhiều  tính t  tháng 8 2017 đến tháng 02 2019 đã thu 

hồi trên 25.370 tờ . Hiện nay, thành phố đang tiếp t c chỉ đạo  h ng V n hóa và 

Thông tin phối hợp với các cơ quan chức n ng và UBND các xã, phường thực 

hiện tuyên truyền, vận động thu hồi các tờ rơi quảng cáo tại vị trí chốt đèn tín 

hiệu giao thông.  

Câu 34. Tại thôn Xuân Lạc còn một số tuyến đường chưa có tên đường, đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 
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UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo  h ng V n hóa và Thông tin phối 

hợp với UBND xã Vĩnh Ngọc rà soát các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn thôn 

 uân Lạc theo kiến nghị của cử tri. Qua rà soát, c n 3 tuyến đường chưa đ t tên: 

+ Đường Liên Hoa  tạm gọi , đường bê tông, có lộ giới hiện trạng t  6 – 

7m; chiều dài 850m. 

+ Đường Sông Cái  tạm gọi , đường bê tông, có lộ giới hiện trạng t  6 –

 7m; chiều dài 350m. 

+ Hẻm  uân Lạc  tạm gọi , đường bê tông, có lộ giới hiện trạng t  5 – 7m; 

chiều dài 700m. 

Qua kiểm tra, 3 tuyến đường trên không hội đủ tiêu chí để đ t tên đường 

theo quy định là: Đường được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được sử d ng ổn 

định, có lộ giới ≥ 8m, chiều dài đường ≥ 100m. 

Câu 35. Con mương tại sân vận động thôn  uân Lạc hiên nay không nạo 

vét nên m a mưa thường xuyên ngập nước, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

quan tâm giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

Tuyến mương thoát nước trước sân vận động thôn  uân Lạc thuộc dự án 

nâng c p đường bê tông do xã làm chủ đ u tư, qua kiểm tra có rác và vật liệu xây 

dựng bồi lắng trong mương gây tắc nghẽn c c bộ. 

Hiện nay, UBND xã Vĩnh Ngọc đã chỉ đạo đơn vị thi công nạo vét tuyến 

mương, đảm bảo thoát nước.  

Câu 36. Việc xây kè lấn bầu sông Tháo đến nay họ đã tiếp tục làm xong bờ 

kè và hiện nay có một số hộ dân tiếp tục đổ đất lấn chiếm dọc bờ sông Tháo đã 

làm hẹp dòng chảy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri xã 

Vĩnh Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc xây dựng kè l n chiếm đ t dọc B u sông Tháo của một số chủ sử d ng 

đ t liền kề tại thôn  h  Vinh 2, đã được Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh ban hành 

08 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi l n B u sông Tháo và buộc 

khắc ph c hậu quả khôi ph c lại tình trạng của đ t trước khi vi phạm.  

Để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đ t đai, 

xây dựng tại thôn  h  Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh; UBND xã Vĩnh Thạnh đã lập các 

Kế hoạch cư ng chế khắc ph c hậu quả đối với các trường hợp l n chiếm khu 

vực B u sông Tháo, đã được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt tại Công 

v n số 2295 UBND-TNMT ngày 28 3 2019. Kế hoạch dự kiến được thực hiện 

trong tháng 6/2019. 

Câu 37. Việc san lấp mặt bằng tràn lan; có một số diện tích chưa chuyển 

đổi nhưng đã san lấp như ở khu vực ở Hạ Móc là đất thương mại nhưng nhiều 

nhà ở được xây dựng như vậy có phù hợp không, đề nghị Ủy ban nhân dân thành 
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phố xem xét, giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Việc một số hộ dân có hành vi tự ý chuyển m c đích sử d ng đ t nông 

nghiệp sang đ t   nông thôn, san l p m t bằng để xây dựng công trình trái phép 

trên đ t nông nghiệp tại khu vực Hạ Móc thôn  h  Thạnh 1  thuộc quy hoạch đ t 

thương mại , xã Vĩnh Thạnh là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đ t đai 

 hành vi tự ý chuyển m c đích sử d ng đ t nông nghiệp  và trật tự xây dựng  xây 

dựng trái phép . Do đó, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh đã ban hành 02 Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tự ý chuyển m c đích sử d ng đ t 

nông nghiệp đối với 02 trường hợp và 11 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi tổ chức xây dựng công trình không có Gi y phép xây dựng đối với 10 

trường hợp tại khu vực trên. 

Hiện nay, UBND xã Vĩnh Thạnh đã lập các Kế hoạch cư ng chế khắc 

ph c hậu quả đối với các trường hợp san l p m t bằng để xây dựng trái phép tại 

khu vực Hạ Móc thôn  h  Thạnh 1, được UBND thành phố Nha Trang giao cho 

các đơn vị liên quan rà soát c n cứ pháp lý trước khi tổ chức thực hiện cư ng chế 

kh ph c hậu quả. Kế hoạch dự kiến được thực hiện trong tháng 7 2019. 

Câu 38. Quản lý đất 5%, đất công, đầm ao, hồ, bãi bồi,... vẫn có trường 

hợp san lấp mặt bằng và rào xung quanh như đất Bầu Trâm, Lỗ Soi, đất bãi bồi ở 

Sông Cái... đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri xã Vĩnh 

Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đối với Quỹ đ t 5%  đ t công ích  của xã Vĩnh Thạnh ph n lớn là đ t 2 

l a, chủ yếu nằm xen kẹt trong khu dân cư hiện hữu  như tại thôn  h  Bình, có 

thửa đ t 28, tờ bản đồ 2 nằm giữa đ t của người dân , do đó, khi người dân có 

làm hàng rào tạm trên đ t của mình nên bao quanh thửa đ t này nhưng vẫn c n 

nguyên trạng, không bị san l p. Riêng các trường hợp tự ý san l p đ t trên các 

thửa đ t l a, UBND xã Vĩnh Thạnh đã lập biên bản xác định các trường hợp san 

l p m t bằng trên diện tích đ t chuyên trồng l a nước về hành vi hủy hoại đ t và 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp c ng địa phương 

xử lý hành vi vi phạm về pháp luật đ t đai theo đ ng quy định. 

Đối với quỹ đ t công của xã Vĩnh Thạnh tại khu vực B u Trâm, đ t có t c 

danh Lỗ Soi, đ t bãi bồi   Sông Cái, c  thể: 

+ B u Trâm, thuộc thôn  h  Trung, xã Vĩnh Thạnh, theo bản đồ thành lập 

n m 1992 có số thửa 1322, diện tích 1960 m2, loại đ t Ao, và đ t 5% tại khu vực 

này gồm các thửa 1319+1324+1325, diện tích 1095 m2, thuộc tờ bản đồ số 1b. 

Vào khoảng n m 1995 – 1997 thực hiện m  rộng đường 23 10, các hộ dân dọc 

đường thuộc diện thu hồi đ t đã tự ý cơi nới, l n chiếm một ph n b u, xây dựng 

nhà   ổn định t  đó cho tới nay. Trong các kỳ họp HĐND xã nhiệm kỳ 1994 – 

1999 v n đề này thường xuyên được đề cập nhưng chưa được giải quyết và người 

dân đã   ổn định cho đến nay. Đến n m 2005, thực hiện chủ trương của tỉnh về 
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việc đo đạc lại để lập bản đồ địa chính theo hệ tọa độ VN 2000 đối với xã Vĩnh 

Thạnh và c p gi y chứng nhận cho người dân, khu vực đ t công ích tại b u Trâm 

có số thửa mới là 310, tờ bản đồ số 22, diện tích 2560,6 m
2
. Vị trí khu đ t đã 

được UBND tỉnh Khánh H a thỏa thuận địa điểm lập dự án đ u tư dự án Trung 

tâm trưng bày mua bán và cung c p dịch v  hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn c u của 

Toyota  giai đoạn II  theo Thông báo số 07 TB-UBND ngày 08 01 2010 của 

UBND tỉnh. Hiện trạng thửa đ t số 310, tờ bản đồ số 22, diện tích 2560,6 m2 đã 

được UBND xã lập hồ sơ quản lý theo quy định.  

+ Đ t có t c danh Lỗ Soi thuộc thửa đ t số 428, tờ bản đồ số 1 có diện tích 

5790 m2, loại đ t Ao  bản đồ n m 1992 . C n cứ bản đồ địa chính n m 1992 và 

hiện trạng sử d ng diện tích trên bao gồm ph n diện tích đ t nghĩa địa nằm   

hướng Nam của ao nước và đ t trồng l a. N m 2016, thực hiện chỉ đạo của 

UBND thành phố Nha Trang về việc đo đạc lập hồ sơ quản lý đ t công ích, thì 

thửa đ t trên có số thửa là 124, tờ bản đồ số 16, diện tích 2524.1m
2
  đã tr  ph n 

diện tích đ t nghĩa địa và đ t trồng l a , trước đây ông Nguy n Thanh  hương, 

thường tr  thôn  h  Trung, xã Vĩnh Thạnh thuê trồng sen. Qua kiểm tra hiện nay 

Lỗ Soi vẫn c n là ao sen, không bị san l p. 

+ Đ t bãi bồi ven sông Cái hàng n m có đoạn bồi đắp, có đoạn bị xói l  và 

thường xuyên biến động về diện tích, nh t là ph n diện tích bồi đắp tiếp giáp thửa 

34 + 38 + 42, tờ bản đồ số 2  VN 2000  mà trước đây ông Nguy n V n Gắn và bà 

Lê Thị Rít, thường tr  tại xã Vĩnh Thạnh đã cải tạo lại m t bằng và tạm sử d ng 

vào m c đích nông nghiệp. Đối với quỹ đ t này, UBND xã sẽ thực hiện các thủ 

t c lập hồ sơ quản lý đ t công theo quy định trong thời gian tới. 

Như vậy, việc phản ánh nêu trên của cử tri xã Vĩnh Thạnh là đ ng một 

ph n. Do đó, UBND thành phố Nha Trang đã có v n bản số 516 UBND-TNMT 

ngày 17 01 2019 chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh t ng cường công tác 

kiểm tra, quản lý quỹ đ t công của địa phương; đồng thời, UBND xã Vĩnh Thạnh 

cương quyết xử lý đối với các trường hợp thuê đ t sử d ng không đ ng m c đích, 

các trường hợp l n chiếm đ t công do nhà nước quản lý trên địa bàn theo quy 

định. Hiện nay, UBND thành phố Nha trang đã hoàn thiện bản đồ tổng thể vị trí 

và sổ m c kê các thửa đ t công đối với 15 xã, phường  xã Vĩnh  hương, Vĩnh 

Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái, Vĩnh Lương, Vĩnh Ngọc,  hước 

Đồng, phường  hước Hải,  hước H a, Ngọc Hiệp, Vĩnh Nguyên, Vĩnh H a, 

Vĩnh Hải,  hước Tân  và đã bàn giao hồ sơ cho các xã, phường lưu trữ hồ sơ và 

quản lý.  

Câu 39. Tiền thủy lợi phí được thành phố hỗ trợ cho nông dân từ năm 

2015 đến năm 2018 đều có sự chêch lệch không đúng với thực tế. Đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố kiểm tra, giải thích? (Cử tri xã Vĩnh Thạnh). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 
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- Hàng n m UBND thành phố Nha Trang ủy quyền cho  h ng Kinh tế ký 

Hợp đồng “Đ t hàng cung ứng và sử d ng dịch v  c p nước, tưới nước và tiêu 

nước ph c v  sản xu t nông nghiệp” với các hợp tác xã nông nghiệp trong đó, có 

Hợp tác xã nông nghiệp xã Vĩnh Thạnh  đại diện là ông Nguy n Đình Lộc chức 

v  giám đốc  theo cử tri là “tiền thủy lợi phí”.  

 1  Khối lượng đ t hàng  ký hợp đồng  dựa trên bảng kê hiện trạng diện 

tích có chữ ký của t ng xã viên và có xác nhận của Hợp tác xã, UBND xã Vĩnh 

Thạnh;  

 2  Khối lượng nghiệm thu thanh quyết hàng n m cũng dựa trên bảng kê 

khai diện tích dịch v  tưới có chữ ký xác nhận của t ng xã viên, xác nhận của 

Hợp tác xã và UBND xã Vĩnh Thạnh. Nên đ y đủ tính pháp lý. 

- Qua rà rà soát các Hợp đồng; Biên bản thanh lý hợp đồng đ t hàng giữa 

 h ng Kinh tế và Hợp tác xã Vĩnh Thạnh t  n m 2015 - 2018 như sau.  

Số 

TT 

Năm thực 

hiện 

Theo hợp đồng ký kết 
Theo nghiệm thu thanh lý hợp 

đồng 

Diện tích 

(ha) 

Giá trị HĐ 

(đồng) 

Diện tích 

(ha) 

Giá trị HĐ 

(đồng) 

1 N m 2015 120,5632 169.870.000 112,3678 158.326.000 

2 N m 2016 112,3678 158.326.000 104.6113 147.397.000 

3 N m 2017 96,5736 136.072.000 85,7412 120.809.300 

4 N m 2018 85,5820 120.585.000 69,7197 98.235.000 

Như vậy, diện tích đ t hàng và kinh phí có chiều hướng giảm d n t  n m 

2015 đến nay 2018, điều này là đ ng vì trong những n m qua thành phố Nha 

Trang thực hiện đô thị hóa nhanh nên diện tích sản xu t l a giảm là ph  hợp. 

Việc cử tri xã Vĩnh Thạnh phản ánh “tiền thủy lợi phí được thành phố hỗ 

trợ cho nông dân từ năm 2015 đến năm 2018 đều có sự chêch lệch không đúng 

với thực tế” là không có cơ s . 

Câu 40. Đề nghị UBND thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng người dân lấn 

sông Cầu Bè, nước sông ô nhiễm làm cá chết (Cử tri xã Vĩnh Thạnh). Vấn đề 

này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Để giải quyết tình trạng ô nhi m môi trường theo phản ánh của cử tri xã 

Vĩnh Thạnh, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo ph ng Tài nguyên và Môi 

trường tiến hành kiểm tra tình trạng ô nhi m tại đoạn sông  khu vực C u Bè . 

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế đoạn sông C u Bè xã Vĩnh Thạnh  chảy qua 03 

thôn:  h  Vinh 1,  h  Vinh 2,  h  Thạnh 1  không có t  điểm tập kết rác thải, 

ch t thải ven sông gây ô nhi m môi trường; chưa phát hiện tình trạng xả nước 

thải chưa qua xử lý ra sông, hiện trạng d ng chảy ổn định, ch t lượng nước sông 
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chưa bị ô nhi m, không phát hiện tình trạng cá chết như nội dung phản ánh của 

cử tri.  

Trong thời gian tới, UBND thành phố Nha Trang giao UBND xã Vĩnh 

Thạnh tiếp t c thực hiện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý 

thức giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; T ng cường công tác kiểm 

tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi đổ xà b n, rác thải, nước thải không 

đ ng nơi quy định ra khu vực ven sông C u Bè. Tiếp t c triển khai thực hiện 

Quyết định số 2624 QĐ-UBND ngày 22 6 2016 của UBND thành phố Nha Trang 

về việc Ban hành tiêu chí xây dựng “Thôn, tổ dân phố không rác” trên toàn địa 

bàn xã. 

Câu 41. Đường C u Bè nhiều xe quá tải, quá khổ, xe lưu thông trên 

đường, xe khách t  40 chỗ ngồi tr  lên thường xuyên ra vào làm m t an toàn giao 

thông, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra xử lý. (Cử tri xã Vĩnh 

Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố chỉ đạo Cảnh sát giao 

thông, trật tự phối hợp với lực lượng Công an xã Vĩnh Thạnh t ng cường công 

tác tu n tra kiểm soát trên tuyến đường C u Bè. Qua đó xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đ c biệt là các xe có tải trọng lớn đi vào 

đường c m, xe khách t  40 chỗ ngồi ch  lên.  

Kết quả t  ngày 20 01 2019 đến ngày 25 3 2019, đã lập biên bản 07 trường 

hợp xe tải đi vào đường c m, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 07 

trường hợp với số tiền 7.000.000 đồng. 

Câu 42. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cần nghiên cứu khi nâng cấp 

đoạn đường Rọc Dài kết hợp nạo vét khai thông dòng chảy đoạn hạ lưu tránh 

ngập úng vì bị dân lấn chiếm làm hẹp dòng chảy, lượng nước thoát qua hạn chế 

và sẽ gây ngập lụt lớn ở 2 thôn phía trên (thôn Phú Trung và thôn Phú Bình) (Cử 

tri xã Vĩnh Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Ngày 14 11 2018, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 

4527 QĐ-CT-UBND  về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng 

c p m  rộng Rọc Dài. Dự kiến thi công trong n m 2019 sẽ giải quyết thoát nước 

cho khu vực. 

Câu 43. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố t ng cường công tác quản lý 

đ t đai trật tự xây dựng khu vực sông Kim Bồng; quan tâm khơi thông d ng chảy 

qua phường  hương Sơn (Cử tri phường Ngọc Hiệp, Phương Sài, Phương Sơn). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

* Về tăng cường công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng khu vực 

sông Kim Bồng 

Ngày 01 02 2019; UBND thành phố Nha Trang có Công v n số 

1006/UBND-QLĐT Yêu c u UBND các phường:  hương Sơn, Ngọc Hiệp, 
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 hương Sài, Vạn Thắng thường xuyên kiểm tra và báo cáo tình hình quản lý đ t 

đai, trật tự xây dựng tại khu vực sông Kim Bồng. Đồng thời, phối hợp với các cơ 

quan chức n ng có liên quan ng n ch n và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm 

về đ t đai và xây dựng nhà   trái phép l n chiếm sông Kim Bồng; ph ng Tài 

nguyên và Môi trường, ph ng Quản lý đô thị kịp thời hỗ trợ lực lượng, phương 

tiện để phối hợp với UBND các phường Ngọc Hiệp,  hương Sơn,  hương Sài, 

Vạn Thắng kiểm tra, hướng dẫn xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về xây 

dựng, đ t đai ngay t  ban đ u và buộc khắc ph c hậu quả theo đ ng quy định của 

pháp luật. Hiện nay, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh đã thực hiện cắm mốc khu 

vực sông Kim Bồng và đã bàn giao cho các địa phương để thực hiện công tác 

quản lý theo quy hoạch. 

* Về quan tâm khơi thông dòng chảy qua phường Phương Sơn 

Theo kiến nghị của cử tri, hiện nay sông Kim Bồng, sông Bà Vệ rác thải t  

đọng, nước không lưu thông, phát sinh m i hôi thối. Hiện nay sông Bà Vệ được 

UBND tỉnh giao Ban QLDA  hát triển tỉnh Khánh Hoà làm chủ đ u tư và đã 

khơi thông d ng chảy t  c u Bà Vệ đến c u Hộ. 

Đoạn sông Kim Bồng t  C u Chợ Mới đến Sông Bà Vệ, UBND Tỉnh đã 

ban hành công v n số 454 UBND- DNĐ thống nh t chủ trương giao Ban QLDA 

 hát triển tỉnh Khánh Hoà làm chủ đ u tư tiếp t c triển khai dự án nạo vét khơi 

thông d ng chảy. Dự án dự kiến hoàn thành trong quý 3 n m 2019. 

Câu 44. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư các tuyến đường đã 

xuống cấp khu dân cư tổ 13, 14 Ngọc Thảo thuộc dự án Cồn Ngọc Thảo (Cử tri 

phường Ngọc Hiệp). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện nay, UBND tỉnh có Công v n số 3644 UBND- DNĐ, giao S   ây 

dựng tham mưu UBND tỉnh thu hồi ho c hủy bỏ các nội dung, v n bản liên quan 

việc công nhận chủ đ u tư dự án Khu đô thị mới Ngọc Thảo của Công ty Cổ ph n 

Sông Đà Nha Trang, đồng thời xem xét các nội dung đề nghị đ u tư của các 

doanh nghiệp có liên quan  Công ty Cổ ph n Đ u tư T n Trường, Công ty Cổ 

ph n Đ u tư Hải  hát, Công ty Cổ ph n AFG Nha Trang , báo cáo UBND tỉnh 

xem xét. 

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về dự án Khu đô thị mới Ngọc 

Thảo, UBND thành phố xem xét đ u tư cho ph  hợp. Trong thời gian chờ thực 

hiện dự án, hàng n m UBND thành phố giao ph ng Quản lý Đô thị thực hiện duy 

tu sửa chữa đảm bảo giao thông. 

Câu 45. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm triển khai đ u tư dự án 

thoát nước tại tổ 6,7, 8 hẻm 41  han Đình Giót, dân đã đóng góp đủ tiền, thành phố 

đã giao Ban quản lý dịch v  công ích nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện (Cử 

tri phường Phương Sài). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện nay, dự án  ây dựng hệ thống thoát nước tổ dân phố 6, 7, 8 phường 



25 

 

 hương Sài do Ban QL Dịch v  công ích làm chủ đ u tư đang triển khai thi công, 

dự án sử d ng 100% vốn ngân sách thành phố và dự kiến hoàn thành trong quý 2 

n m 2019.  

Về nội dung người dân đóng góp kinh phí để làm nền đường: Theo phản 

hồi của UBND phường  hương Sài tại Công v n số 336 UBND ngày 06 4 2019, 

đ u n m 2018, UBND phường  hương Sài tiến hành thu các hộ dân 20% kinh 

phí để làm nền đường thuộc công trình nâng c p đường và xây mới hệ thống 

thoát nước tại tổ dân phố 6,7,8  hương Sài theo Quyết định số 19049 QĐ-CT-

 DCB ngày 30 10 2017 của UBND thành phố Nha Trang, toàn bộ kinh phí thu 

được đã nộp vào kho bạc thành phố (giấy nộp tiền ngày 18/01/2018 và ngày 

29/6/2018). Tuy nhiên ngày 20 4 2018, UBND thành phố Nha Trang hủy quyết 

định số 19049 QĐ-CT- DCB ngày 30 10 2017 và giao Ban Quản lý dịch v  

công ích làm chủ đ u tư dự án với kinh phí 100% vốn ngân sách nhà nước. Ngày 

23 11 2018 và ngày 28 12 2018 UBND phường  hương Sài đã có V n bản số 

1064/UBND và 1224/UBND gửi ph ng Tài chính –Kế hoạch hướng dẫn thủ t c 

r t tiền t  Kho bạc để hoàn trả lại cho các hộ dân. 

Câu 46. Công viên 23 10 có t  điểm tập kết rác của Công ty TNHH MTV 

Môi trường đô thị gây ô nhi m, nước thải tràn lan, đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố có biện pháp giải quyết (Cử tri phường Phương Sài). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Vị trí công viên 23 10  tại góc đường Thống Nh t và Võ V n Ký  là điểm 

trung chuyển rác thải do UBND phường  hương Sài hướng dẫn, đề nghị để Công 

ty thực hiện trung chuyển rác t  các xe rác đẩy tay lên xe ép rác chuyên d ng. 

Hàng ngày, Công ty chỉ thực hiện việc trung chuyển rác tại vị trí trên t  18h30 

đến 19h và không có tình trạng nước rác chảy xuống đường t  hoạt động tập kết 

đưa rác lên xe. 

Qua kiểm tra, vị trí trung chuyển rác nằm cạnh hố ga thoát nước mưa, 

nhưng hiện hố ga này đã bị hư hỏng, không r t được nước trên m t đường làm ứ 

đọng nước trên m t đường khi xảy ra mưa. UBND thành phố Nha Trang đã yêu 

c u Công ty Cổ ph n C p thoát nước Khánh H a thực hiện nạo vét hố ga tại vị trí 

trên để tránh tình trạng ngập nước.  

Câu 47. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục bố 

trí các khối lớp học phù hợp tại trường Võ Văn Ký (điểm trường tại Chi cục thuế 

cũ) nhằm hạn chế học sinh qua lại, tiềm ẩn nguy hiểm về an toàn giao thông (Cử 

tri phường Phương Sài). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Ngay t  đ u n m học 2018-2019, trường THCS Võ V n Ký đã bố trí dạy – 

học các môn học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học và Thể d c tại Cơ s  2  điểm 

trường Chi c c thuế cũ  cho học sinh các khối 6, 7, 8, 9 theo phương án trái buổi 

với các tiết học các bộ môn khác  Học sinh học buổi sáng   Cơ s  1 sẽ được học 

các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học và Thể d c tại Cơ s  2 vào buổi chiều và 
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ngược lại . Việc bố trí như trên nhằm m c đích là học sinh không phải di chuyển 

qua lại giữa hai điểm trường, đảm bảo tối đa an toàn cho học sinh và không gây 

ảnh hư ng đến việc dạy – học các bộ môn khác   điểm chính.  

Tuy nhiên, trong thời gian v a qua, việc đi lại của em học sinh tại Cơ s  2 

 số 02 đường Võ V n Ký  g p nhiều khó kh n, chủ yếu là việc m t an toàn giao 

thông. Nguyên nhân là hàng ngày có quá nhiều xe tải, xe bán tải, xe taxi, xe thô 

sơ các loại…. đậu đỗ dọc 2 bên đường Võ V n Ký, kể cả đậu ngay vị trí cổng 

trước và cổng sau của trường làm ảnh hư ng r t lớn đến t m nhìn của các em khi 

đến trường và ra về, tiềm ẩn nhiều nguy cơ m t an toàn giao thông. Để giải quyết 

triệt để nạn d ng đỗ của các loại phương tiện   trước cổng trường gây nguy cơ 

m t an toàn giao thông nằm ngoài thẩm quyền của nhà trường, UBND thành phố 

đã chỉ đạo ph ng Giáo d c và Đào tạo yêu c u trường THCS Võ V n Ký làm tốt 

công tác tuyên truyền giáo d c ý thức ch p hành giao thông cho học sinh, đồng 

thời phản ánh tình hình với địa phương  UBND phường  hương Sài  để có biện 

pháp đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường cho học sinh.  

Câu 48. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án S1 vì 

quá chậm gây ngập l t khi vào m a mưa (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề 

này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giải phóng m t bằng dự án Khu 

tái định cư S1 có g p nhiều khó kh n, vướng mắc. Do đó, ngày 05 09 2017, 

UBND thành phố Nha Trang đã thành lập Hội đồng bồi thường do ông Nguy n 

Sỹ Khánh – hó Chủ tịch UBND thành phố làm chủ tịch Hội đồng bồi thường để 

đẩy nhanh tiến độ triển khai. 

Ngoài sự khó kh n trong quá trình hợp tác của chính người dân bị ảnh 

hư ng, thì dự án c n g p khó kh n trong quá trình thẩm tra, xác minh nguồn gốc 

đ t cũng như đề xu t UBND tỉnh Khánh H a về chính sách bồi thường, hỗ trợ 

đối với 66 trường hợp liên quan đến tên gọi t c danh bãi bồi. Hiện nay, UBND 

tỉnh đã thống nh t chủ trương thực hiện. 

Theo đó, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung 

nhân lực nhằm nâng cao tính phối hợp, hỗ trợ Trung tâm phát triển quỹ đ t Nha 

Trang đẩy nhanh tiến độ giải phóng m t bằng của dự án; dự kiến hoàn thành vào 

cuối n m 2019. 

Câu 49. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu làm cột đèn tín hiệu 

giao thông tại ngã ba Tô Hiệu -  Võ Thị Sáu vì lưu lượng xe khu vực này quá đông 

(Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 Tô Hiệu - Võ Thị Sáu đã được lắp đ t 

hoàn thành tháng 02/2019. 

Câu 50. Cơn bão số 12, có 8 nhà tại vùng Dự án S1 bị sập nhưng thành 

phố không cho sửa chữa, người dân phải đi thuê nhà ở, đề nghị Ủy ban nhân dân 
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thành phố xem xét, giải quyết (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Nội dung câu hỏi của cử tri và vị trí phản ánh thực ch t là 08 trường hợp bị 

sập nhà, hư hỏng hoàn toàn thuộc dự án Gia Tuệ do các cơn bão số 08 và số 09 

n m 2018 gây ra. Để giải quyết hỗ trợ các trường hợp có nhà bị sập, hư hỏng 

hoàn toàn do bão số 8 và số 9; UBND tỉnh đã thống nh t hỗ trợ mỗi trường hợp 

là 4,5 triệu đồng tại V n bản số 908 UBND-KT ngày 25 01 2019. Do việc xây 

dựng nhà của các hộ h u hết trên đ t r ng, đ t l n chiếm và không ph  hợp quy 

hoạch; để tránh việc xây dựng lại nhà tại các khu vực sạt l , UBND thành phố 

Nha Trang đã yêu c u các xã, phường cắm biển báo c m xây dựng tại các khu 

vực sạt l  và kịp thời xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng tại V n bản số 

9053/UBND-QLĐT ngày 18 12 2018. 

Đồng thời, để giải quyết v n đề nhà   sau sạt l  n m 2018 tại các khu vực 

sạt l  trên địa bàn; Ngày 21 02 2019, UBND thành phố Nha Trang đã báo cáo cho 

UBND tỉnh Khánh H a phương án di dời các hộ dân bị sạt l  tại xã  hước Đồng 

và phường Vĩnh Trường. Trên cơ s  ý kiến kết luận của UBND tỉnh tại Thông báo 

số 146 TB-UBND ngày 14 3 2019 kết luận của Thường trực UBND tỉnh về 

phương án di dời các hộ dân bị sạt l  tại xã  hước Đồng và phường Vĩnh Trường; 

hiện nay UBND thành phố Nha Trang đang tiếp t c điều tra, khảo sát chi tiết để 

hoàn chỉnh phương án và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh Khánh H a xem xét. 

Câu 51. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm có biện pháp di dời 05 

hộ dân tại khu vực ch a Tr c Lâm  tổ dân phố 01 Trường Thọ  vì nguy cơ sạt l  

cao, nguy hiểm tính mạng bà con  phường đã kiến nghị nhiều l n và đã có v n 

bản của ph ng Quản lý đô thị thống nh t kinh phí di dời nhưng Trung tâm phát 

triển quỹ đ t trả lời chưa có đ t tái đinh cư  (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn 

đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Có 06 hộ dân có đơn kiến nghị được di dời sớm thuộc phạm vi thu hồi đ t 

của dự án The forest Hill Hotel và Villas tại phường Vĩnh Nguyên và phường 

Vĩnh Trường. 

Theo Đơn kiến nghị của 06 hộ dân và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố 

Nha Trang tại V n bản số 8334 UBND-V  ngày 22 11 2018, Tổ công tác đã thực 

hiện việc di dời 06 hộ dân ra khỏi v ng nguy hiểm. UBND phường Vĩnh Trường 

đã tạm ứng tiền thuê nhà cho các hộ dân trong khi chờ giao đ t tái định cư theo 

quy định. 

* Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

 Sau khi kiểm tra thực địa, UBND thành phố Nha Trang đã có v n bản số 

40/UBND-VP ngày 03 01 2019 về việc giao cho các đơn vị xây dựng phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 06 trường hợp nêu trên  quỹ đ t tái định 

cư dự kiến bố trí tại Khu tái định cư Đ t Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha 



28 

 

Trang . Việc bố trí tái định cư phải thực hiện theo quy định của Luật đ t đai n m 

2013 và các v n bản pháp luật hiện hành trên địa bàn tỉnh Khánh H a. 

Hiện nay, Trung tâm  hát triển quỹ đ t thành phố đã hoàn thiện phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 06 hộ, cung c p cho ph ng Tài nguyên – 

Môi trường, ph ng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan góp ý theo V n bản số 

53 TTQĐ ngày 08 01 2019 của Trung tâm. Sau khi có ý kiến của các đơn vị, Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ họp xét, thông qua và trình UBND 

thành phố Nha Trang phê duyệt theo quy định. 

Câu 52. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho trùng tu đình 

làng Trường Đông vì xuống cấp đã lâu (Cử tri phường Vĩnh Trường). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đình Trường Đông, phường Vĩnh Trường được xây dựng đã lâu, n m 2010 

được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử c p tỉnh. Hiện nay, các hạng m c của 

đình như: Chánh Điện, Võ Ca, Tiền Hiền.v.v. đều bị xuống c p hư hỏng n ng. 

Việc tr ng tu đình Trường Đông đã được Hội đồng nhân dân thành phố 

đưa vào Nghị quyết n m 2013, nhưng do UBND phường Vĩnh Trường chưa chọn 

được đơn vị lập thiết kế, bản vẽ. Đến ngày 01 3 2019, UBND phường Vĩnh 

Trường mới làm việc với  hân viện khoa học xây dựng miền Trung thuộc Bộ xây 

dựng để lập thiết kế, bản vẽ đình làng Trường Đông. 

UBND thành phố đã có Quyết định số 873 QĐ-UBND ngày 19 4 2019 về 

việc lập báo cáo đề xu t chủ trương đ u tư công trình: Tr ng tu, tôn tạo đình 

Trường Đông giao UBND phường Vĩnh Trường làm chủ đ u tư; nguồn vốn đ u 

tư: Ngân sách thành phố 80% - Nhân dân đóng góp 20%; Thời gian thực hiện: 

n m 2019 - 2020. 

Câu 53. Có hay không tình trạng bao che xây nhà trái phép của chủ đất 

trên đường xuống Trạm Thủy văn ? (nhà bị cưỡng chế nhưng sau đó lại xây to 

hơn). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri phường Phước 

Long). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

N m 2018, tại khu vực xuống Trạm Thủy V n phường  hước Long có 02 

trường hợp xây dựng không có gi y phép xây dựng; c  thể như sau: 

+ Trường hợp bà Đỗ Thị Thu Hương tại hẻm 326 48 đường Lê Hồng 

 hong, phường  hước Long: Ngày 16 4 2018, UBND phường  hước Long lập 

biên bản vi phạm hành chính số 007 BB-V HC về hành vi vi phạm: Tổ chức thi 

công xây dựng công trình nhà   riêng lẻ không có gi y phép xây dựng mà theo 

quy định phải có gi y phép xây dựng; Ngày 10 5 2018, UBND thành phố Nha 

Trang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3492 QĐ-XPVPHC 

đối với bà Đỗ Thị Thu Hương. 

+ Trường hợp bà Nguy n Thị Thu Huệ tại hẻm 326 32 16 đường Lê Hồng 

 hong, phường  hước Long:  Ngày 03 5 2018, UBND phường  hước Long lập 



29 

 

biên bản vi phạm hành chính số 008 BB-V HC về hành vi vi phạm: Tổ chức thi 

công xây dựng công trình nhà   riêng lẻ không có gi y phép xây dựng mà theo 

quy định phải có gi y phép xây dựng; 

Ngày 15 5 2018, UBND thành phố Nha Trang ban hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 3693 QĐ-  V HC đối với bà Đỗ Thị Thu Hương. 

C n cứ đồ án quy hoạch  điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 500 Khu đô 

thị VCN -  hước Long được UBND tỉnh Khánh H a phê duyệt tại Quyết định số 

705 QĐ-UBND ngày 23/3/2016 vị trí khu xây dựng thuộc đ t nhóm nhà   dân cư 

hiện hữu. 

Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo ph ng Quản lý đô thị 

tham mưu ban hành Quyết định cư ng chế đối với 02 trường hợp nêu trên và giao 

cho UBND phường  hước Long thực hiện cư ng chế theo quy định của pháp 

luật. 

Câu 54. Đề nghị các cấp giải quyết chế độ cho các mẹ Việt Nam anh hùng 

được nhận Huân chương độc lập hạng 3 (đã gởi hồ sơ 1,5 năm nhưng chưa thấy 

khen thưởng) (Cử tri phường Phước Long). Vấn đề này, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

UBND phường  hước Long có trình 2 hồ sơ Huân chương độc lập:  

- Hồ sơ của ông Huỳnh Tân  đề nghị t ng Huân chương độc lập  cho ông 

Huỳnh Dương và bà Châu Thị Mười): hồ sơ này đang được Ban Thi đua- Khen 

thư ng tỉnh hoàn thiện, lập thủ t c trình Chủ tịch UBND tỉnh trình Ban Thi đua- 

Khen thư ng Trung ương xem xét. 

- Hồ sơ của ông Mai Đ ng Kỳ  đề nghị t ng Huân chương độc lập cho ông 

Mai Đ ng Nhu và bà Huỳnh Thị Được): hồ sơ này đã được trả về cho ông Mai 

Đ ng Kỳ vì không đủ điều kiện đề nghị khen thư ng. 

Câu 55. Đề nghị tỉnh và thành phố chỉ đạo: khi thực hiện các dự án quan 

tâm dành đ t cho xây nhà v n hóa vì bà con nhân dân không có chỗ hội họp vì tại 

các khu vực này không có cơ s  để mượn tạm tổ chức nơi sinh hoạt (Cử tri 

phường Phước Long). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc lập quy hoạch xây dựng của các dự án khu đô thị tuân theo QCVN 

01:2008 B D Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng. Theo đó, các công 

trình hạ t ng xã hội trong một khu    khu dân cư  bao gồm: trường học, trạm y tế, 

tr  s  cơ quan, công viên cây xanh,...không có hạng m c nhà v n hóa.  

Hiện nay, nhu c u xây dựng nhà v n hóa, trung tâm học tập cộng đồng c n 

thiết phát triển   v ng nông thôn  theo tiêu chí nông thôn mới  chủ yếu để xóa 

m  chữ, tuyên truyền các chính sách, pháp luật,... Tại khu vực thành phố, do quỹ 

đ t công hạn hẹp, nhu c u sử d ng nhà v n hóa không cao nên ưu tiên quỹ đ t bố 

trí các công trình xã hội khác, đ c biệt là trường m m non. 
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Do đó, người dân trong khu vực có thể sử d ng trong các khu vực có thể sử 

d ng các điểm công trình công cộng sẵn có để tổ  chức sinh hoạt. Các cơ sơ có 

thể mượn tạm để tổ chức nơi sinh hoạt: tr  s  UBND phường, trạm y tế phường, 

trường m m non, trường tiểu học. 

Câu 56. Đề nghị thành phố quan tâm làm hệ thống ống c p 3 để đ u nối 

nước thải (Cử tri phường Phước Long). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời 

như sau: 

Hệ thống tuyến cống c p 3 trên địa bàn phường  hước Long thuộc Dự án 

môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án Nha Trang  CCSE   

do Ban  hát triển Khánh H a làm chủ đ u tư. 

Theo công v n số 297 BQL-QLDA3 ngày 01 4 2019 của Ban QLDA  hát 

triển tỉnh Khánh H a, các tuyến hẻm trên dự kiến triển khai thi công trong quý 3 

n m 2019. 

Câu 57. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm xem xét lại giá 

nước khu đô thị Hoàng Long quá cao: 15.156 đồng/m
3
 (Cử tri phường Phước 

Long). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện nay, dự án Khu đô thị Hoàng Long đang trong giai đoạn đ u tư xây 

dựng hệ thống hạ t ng kỹ thuật chưa hoàn thiện, nên chưa bàn giao hệ thống c p 

nước cho công ty quản lý; Công ty TNHH MTV Đ u tư xây dựng và Địa ch t 

UPGC đã ký họp đồng với Công ty lắp đ t 01 đồng hồ tổng để sử d ng, trong đó 

có các hộ dân đang xây dựng nhà đều sử d ng chung qua đồng hồ tổng. Công ty 

đã cam kết tại công v n số 246/2018-UPGC ngày 22 12 2018: T  tháng 01 2019 

Hoàng Long đã cam kết thu tiên sử d ng nước của các hộ dân theo đ ng mức giá 

nước sinh hoạt tại Quyết định số 3555 QĐ-UBND ngày 23 11 2016 của UBND 

tỉnh Khánh H a, cho đến khi bàn giao hệ thống c p nước cho Công ty C  c p 

thoát nước Khánh H a quản lý. 

Câu 58. Đường Nguyễn Thị Định (đường 1A cũ) nối từ đường Hoàng Diệu 

ra Lê Hồng Phong hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng, đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố quan tâm duy tu, sửa chữa? (Cử tri phường Phước Long). Vấn đề 

này, UBND thành phố trả lời như sau: 

- Đường Nguy n Thị Định đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án khả thi 

các tuyến đường, các n t giao thông kết nối sân bay Nha Trang tại Quyết định số 

2316 QĐ-UBND ngày 10/8/2017, theo đó đường Nguy n Thị Định có chỉ giới 

đường đỏ 35m  m t đường 2x8m, vỉa hè 2x7m, dải phân cách 5m , thời gian thực 

hiện: 4 2017-4/2019.  

- Tuy nhiên, ngày 13 4 2018 UBND tỉnh có Thông báo số 220 TB-UBND 

về Kết luận của UBND tỉnh về việc nghe báo cáo tình hình tiến độ thực hiện Dự án 

đường số 4 và đường số 28, UBND tỉnh thống nh t không đ u tư và m  rộng 

đường Nguy n Thị Định và n t giao thông N6. Việc đ u tư sẽ được xem xét trong 
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giai đoạn thích hợp. Trong thời gian chờ đ u tư theo quy hoạch, UBND thành phố 

giao ph ng Quản lý Đô thị thực hiện duy tu sửa chữa đảm bảo giao thông. 

Câu 59. Đường Châu Văn Liêm hiện nay thành phố có chủ trương làm 

theo Nghị quyết 17 Thành ủy. Tuy nhiên đường này nhà dân nhiều, đề nghị 

UBND thành phố nghiên cứu đầu tư với hình thức khác (Cử tri phường Phước 

Long). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 2000 khu dân cư phường  hước 

Long - Vĩnh Trường đã được UBND tỉnh Khánh H a phê duyệt tại Quyết định số 

1660 QĐ-UBND ngày 17 7 2009, đường Châu V n Liêm có chỉ giới đường đỏ là 

14m  điểm đ u là đường Nguy n Thị Định, điểm cuối là đường Dã Tượng .  

Hiện nay, đường Châu V n Liêm  đoạn t  đường Nguy n Thị Định đến 

đường Đinh Liệt , đã có chủ trương đ u tư; hình thức đ u tư: thực hiện theo Nghị 

quyết 17 của Thành ủy Nha Trang, UBND phường  hước Long đang hoàn chỉnh 

phương án đền b  giải tỏa, trình phê duyệt.  

Đoạn c n lại t  Đinh Liệt đến Dã Tượng chưa có chủ trương đ u tư và 

không có trong kế hoạch trung hạn 5 n m 2016-2020 của thành phố, vì vậy việc 

đ u tư đoạn đường này sẽ được xem xét trong giai đoạn sau 2021-2025. 

Trong trường hợp các hộ dân có nguyện vọng đ u tư, đề nghị UBND 

phường Vĩnh Hải vận động nhân dân thực hiện đ u tư đoạn đường này theo Nghị 

quyết 17 của Thành ủy  và báo cáo  kết quả cho UBND thành phố xem xét. 

Câu 60. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố làm lại vỉa hè đường Bùi Thị 

Xuân để Trường tiểu học Phước Tiến mở cửa sau giúp phụ huynh đón các em học 

sinh hạn chế kẹt xe vào giờ cao điểm, vì hiện nay chỉ có một cổng lớn ở mặt 

đường Lê Thánh Tôn (Cử tri phường Phước Tiến). Vấn đề này, UBND thành 

phố trả lời như sau: 

Theo hiện trạng ph n vỉa hè đường B i Thị  uân dọc theo tường rào 

Trường Tiểu học  hước Tiến  vỉa hè xi m ng và một số đoạn gạch Terrazzo  có 

chiều dài khoảng 50m thuộc ngã 3 đường B i Thị  uân – đường Lê Thánh Tôn. 

Tại vị trí ngã 3 này có chốt đèn tín hiệu giao thông, không có vịnh đậu xe, do đó 

việc kiến nghị làm vỉa hè để Trường Tiểu học  hước Tiến m  cửa sau gi p ph  

huynh đón các em học sinh hạn chế kẹt xe vào giờ cao điểm là không ph  hợp vì 

sẽ gây ra tình trạng kẹt xe cho khu vực này.  

Câu 61. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp thoát nước của 

33 hộ dân trên đường Tr n Quang Khải (Cử tri phường Tân Lập). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Khu Quân Tr n bao gồm các tuyến đường Tr n Quang Khải, H ng Vương, 

Nguy n Thiện Thuật, đã triển khai dự án:  ử lý thoát nước, chống ngập  ng khu 

vực Quân tr n, phường Lộc Thọ do Ban QLDA các CT xây dựng Nha Trang làm 
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chủ đ u tư. Công trình đã hoàn thành đưa vào sử d ng tháng 3 n m 2019 sẽ giải 

quyết cho Khu Quân Tr n và các hộ dân trên đường Tr n Quang Khải.  

Câu 62. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đ u tư trồng thêm 

cây xanh đường Tr n  h  (Cử tri phường Tân Lập).  

Và Câu 96. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm trồng lại các cây 

xanh bị đổ sau bão số 12 n m 2017 (Cử tri phường Vĩnh Thọ). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã đ u tư trồng lại cây xanh bị ngã đổ do bão 12, đồng 

thời bổ sung thêm các vị trí bị trống khu vực trung tâm thành phố. Tổng cộng đ u 

tư tại 41 tuyến đường  trong đó có đường Tr n  h   với 711 cây bóng mát. 

Câu 63. Hiện nay, đường Âu Cơ nối dài Khu 51 Lê Hồng  hong chưa có 

hệ thống thoát nước thải. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đ u tư 

(Cử tri phường Phước Tân). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường Âu Cơ nối dài Khu 51 Lê Hồng  hong chưa có hệ thống thoát nước 

thải. UBND thành phố đã ban hành v n bản số 3552/UBND-DVCI ngày 

08/5/2019 giao cho Ban Quản lý Dịch v  công ích bổ sung vào dự án Hệ thống 

tuyến cống c p 3 n m 2019 do Ban Quản lý Dịch v  công ích làm chủ đ u tư. Dự 

án dự kiến hoàn thành trong n m 2019. 

Câu 64. Hiện nay, địa chỉ số nhà vừa sử dụng số cũ và số mới, vậy khi nào 

hết thời hạn sử dụng số địa chỉ cũ, theo đó cơ quan nào làm lại các giấy tờ như: 

Hộ khẩu, chứng minh nhân dân, sổ đỏ... theo địa chỉ mới (Cử tri phường Phước 

Tân). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

C n cứ Quyết định số 05 2006 QĐ-B D ngày 08 3 2006 của Bộ  ây dựng 

về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà thì “biển số nhà cũ vẫn được giữ 

lại trong thời hạn hai năm và được gắn phía dưới biển số nhà mới”. Theo đó, số 

nhà mới và cũ tồn tại song hành đến 2 n m để hạn chế tối đa các rắc rối phát sinh 

khi người dân thực hiện giao dịch xã hội bằng địa chỉ nhà mới trong 2 n m đ u 

sau khi được thay đổi biển số nhà mới. 

Sau 02 n m kể t  ngày được thay đổi địa chỉ số nhà mới, tổ chức, cá nhân 

có thể tự tháo g  biển số nhà cũ và sử d ng địa chỉ số nhà mới. 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành v n bản số 3860 UBND-TNMT 

ngày 22 06 2017 về việc hỗ trợ tổ chức, cá nhân sau khi được thay đổi biển số 

nhà trên địa bàn thành phố Nha Trang chỉ đạo các ph ng ban, đơn vị trực thuộc 

thành phố như:  h ng Tài nguyên và Môi trường,  h ng Tài chính – Kế hoạch, 

Công an thành phố,  h ng Quản lý đô thị…, và UBND các xã, phường thực hiện 

các giải pháp nhằm ưu tiên hỗ trợ tốt nh t đối với các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn thành phố khi liên hệ thực hiện các thủ t c hành chính có liên quan đến biển 

số nhà được thay đổi. Việc làm lại các gi y tờ theo địa chỉ mới, tổ chức, cá nhân 

có thể liên hệ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ t c hành 
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chính theo quy định có liên quan sẽ được ưu tiên hỗ trợ  như Hộ khẩu liên hệ 

Công an thành phố, Chứng minh nhân dân liên hệ Phòng Cảnh sát QLHC về 

TTXH – Công an tỉnh Khánh Hòa, sổ đỏ liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai 

Khánh Hòa – Chi nhánh Nha Trang...) 

Câu 65. Bờ kè thôn Thành Phát hiện nay bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi 

trường nặng. Cử tri đã ý kiến nhiều lần nhưng mới dừng lại ở nội dung kiểm tra 

và báo cáo, chưa có hướng xử lý. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý mùi 

hôi thối tại bờ kè của thôn. (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, UBND thành 

phố trả lời như sau: 

Qua khảo sát hiện trạng vệ sinh môi trường tại khu vực bờ kè Cảng H n 

Rớ, thôn Thành  hát có tình trạng bốc m i hôi do các nguyên nhân chính sau:

 + Tại khu vực vỉa hè đoạn cuối đường Nguy n V n Linh có tình trạng người 

dân sử d ng trái phép vỉa hè để phơi cá, mực khô gây bốc m i hôi đ c trưng. 

+ V ng nước biển ven bờ tại khu vực Cảng cá H n Rớ bị ô nhi m, nước có 

màu đen và bốc m i hôi do nước thải, rác thải tồn đọng. Nguồn gốc nước thải t  

cống thoát nước mưa của khu dân cư H n Rớ do đ u nối trái phép nước thải của 

các hộ dân và các cơ s  sản xu t kinh doanh tại khu dân cư H n Rớ. 

Nhằm đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải phát sinh, UBND tỉnh Khánh 

H a đã ban hành Quyết định số 3849 QĐ-UBND ngày 18 12 2017 về việc phê 

duyệt Đề xu t dự án M  rộng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại khu vực nội 

thị thành phố Nha Trang. Tại khu vực H n Rớ được xây dựng với quy mô: 20 km 

tuyến cống thoát nước cho mạng lưới thoát nước c p 1, 2, 3 với 12 giếng tách, 

1.500 hộp đ u nối tới t ng hộ dân, qua đó giảm thiểu tối đa ô nhi m môi trường 

tại cửa sông Cửa Bé do nước thải của hộ gia đình cũng như nước thải của Cảng 

cá và chợ thủy sản. Hiện nay, dự án đã triển khai đến giai đoạn hoàn thành thiết 

kế cơ s  và đã được UBND tỉnh phê duyệt Đánh giá tác động môi trường dự án. 

Trước mắt, để giải quyết bức x c của người dân về tình trạng ô nhi m môi 

trường tại khu vực trên. UBND thành phố đã ban hành công v n số 1828 UBND-

TNMT ngày 23 3 2018 và công v n 7573 UBND-DVCI ngày 29/10/2018 chỉ đạo 

các đơn vị thực hiện. Hiện nay, các đơn vị đã thực hiện c  thể như sau: 

+ Ban Quản lý dịch v  Công ích đã kiểm tra và thay thế 03 t m đan cũ hư 

hỏng tại các tuyến đường Nguy n  í,  han Đ ng Lưu, Tôn Đức thắng - Đào Duy 

Anh bằng đan Composite, lắp đ t lưới chắn rác và van lật đảm bảo ng n m i các 

hố thu tại thôn Thành Đạt. 

+ Công ty C  C p thoát nước Khánh H a đã: Nạo vét hố ga và cống thoát 

nước trên đường  han Đ ng Lưu; Cải tạo 04 hố ga thay thế bằng nắp Composite 

và bổ sung lưới chắn rác, van lật ng n m i.  
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+ UBND xã  hước Đồng: t ng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng l n 

chiếm hè, l ng đường; tuyên truyền, vận động người dân không phơi hải sản vỉa 

hè, l ng đường. 

Câu 66. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết vấn đề ô nhiễm 

môi trường và ngập úng nước mưa do ách tắc dòng chảy tại dự án Khu các 

Trường học Bắc Hòn Ông (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, UBND thành 

phố trả lời như sau: 

- Do ảnh hư ng cơn bão số 8 trong ngày 17 11 2018 trên địa bàn thành phố 

Nha Trang tiếp nhận lượng mưa lớn, kéo dài làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu 

trong đó khu vực trước trường Chính Trị ngập n ng nh t gây  n tắc giao thông. 

Nguyên nhân do hệ thống mương thoát lũ, hố t  và tuyến cống chính chưa xây 

dựng hoàn thiện, không thu gom nước vào hệ thống cống nên nước mưa kèm 

theo đ t đá sạt l  tràn xuống khu dân cư và đường Nguy n T t Thành gây ngập 

 ng c c bộ khu vực này. 

UBND tỉnh đã có v n bản số 918/UBND- DNĐ ngày 28 1 2019 chỉ đạo 

các đơn vị như sau: 

+ Trung tâm phát triển Quỹ đ t Tỉnh: Đẩy nhanh thực hiện công tác bồi 

thường giải phóng m t bằng.  

+ Công ty C  C p thoát nước Khánh Hoà: Nạo vét khối lượng đ t đá, cây 

cối trong hệ thống cống, hố thu đường Nguy n T t Thành và dự án Khu trường 

học Bắc H n Ông để khôi ph c lại hệ thống cống thoát nước, Hiện nay Công ty 

đã nạo vét 70% khối lượng và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2019. 

+ Ban QLDA các công trình  ây dựng Nha Trang nạo vét đ t đá, cây cối 

trong hệ thống cống, hố thu ph n phía sông dự án Cơ s  hạ t ng khu dân cư Hòn 

Rớ 2, xã  hước Đồng. Hiện nay Ban QLDA đang triển khai nạo vét đ t đá hệ 

thống cống, hố thu ph n phía N i, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2019. 

Hiện nay, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 726 QĐ-UBND 

ngày 09 4 2019 giao cho Ban QL Dịch v  công ích làm chủ đ u tư công trình hệ 

thống thoát nước đường Nguy n T t Thành  đoạn trước trường Chính Trị , công 

trình dự kiến hoàn thành trong Quý 3 n m 2019. 

Câu 67. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố di dời khu tập kết rác thải 

trước cổng Ủy ban nhân dân xã  hước Đồng gây ô nhi m môi trường (Cử tri xã 

Phước Đồng). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Địa điểm tập kết rác phía trước UBND xã  hước Đồng là địa điểm tập kết 

xe rác đẩy tay sau khi thu gom của 04 tổ thu gom rác tự quản  thôn  hước Tân, 

 hước Thủy,  hước Lộc,  hước Trung  để Công ty Cổ ph n Môi trường Đô thị 

thu gom, vận chuyển về Bãi chôn l p Lương H a xử lý. Tuy nhiên, tại địa điểm 

tập kết có tình trạng ô nhi m môi trường do tổ tự quản sau khi thu gom  đổ rác 

xuống điểm tập kết. 
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Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đã làm việc với các tổ tự quản của 

xã  hước Đồng để ch n chỉnh công tác thu gom rác và xóa địa điểm tập kết rác 

trước UBND xã  hước Đồng. Theo đó, các xe thu gom rác của tổ tự quản sau khi 

thu gom sẽ đưa ra vị trí ph  hợp theo t ng thôn và khớp nối với thời gian thu 

gom, vận chuyển rác của Công ty Cổ ph n Môi trường Đô thị Nha Trang  17h00 

và 21h00 hàng ngày . Đồng thời, thành phố sẽ hỗ trợ các tổ tự quản thôn  hước 

Tân,  hước Thủy,  hước Lộc,  hước Trung mỗi tổ 02 xe rác đẩy tay để t ng 

cường hoạt động thu gom rác trên địa bàn. 

Câu 68. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khơi thông hệ thống thoát 

nước khu vực  hước Toàn, thôn  hước Hạ giáp Công ty Hoàn C u để tránh ngập 

 ng vào m a mưa (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo tại v n bản số 1873 UBND-QLĐT 

ngày 15 3 2019 và v n bản số 2937 UBND ngày 17 4 2019; Theo nội dung các 

v n bản nêu trên, UBND thành phố Nha Trang yêu c u Ban quản lý dịch v  Công 

ích và Công ty Cổ ph n Hoàn C u Nha Trang tổ chức nạo vét hệ thống thoát 

nước tiếp giáp dự án Diamond Bay Codotel. Hiện nay Ban quản lý dịch v  Công 

ích đang tổ chức nạo vét, khơi thông d ng chảy, dự kiến hoàn thành ngày 

15/5/2019.  

Câu 69. Dự án bến tàu du lịch: Sau khi chủ đ u tư thỏa thuận với dân đền 

b  1.500.000 đồng m
2
 thì Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang lại gây áp lực 

cho chủ đ u tư phải áp giá đền b  20.000 đồng m
2
. Nếu đền b  1.500.000 đồng sẽ 

ảnh hư ng đến các dự án bên cạnh, như vậy là không đ ng. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh và thành phố xem xét lại. (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Dự án Công viên – Bến tàu du lịch Sông Lô được UBND tỉnh Khánh H a 

thống nh t vị trí xây dựng tại xã  hước Đồng, thành phố Nha Trang tại thông báo 

số 401 TB-UBND ngày 04 8 2014 của UBND tỉnh về kết luận về địa điểm đ u tư 

xây dựng bến tàu sử d ng chung cho các dự án lu lịch tại xã  hước Đồng và 

Công ty TNHH du lịch Trí Nguyên – Nha Trang được UBND tỉnh c p Gi y 

chứng nhận đ u tư số 37121000520 ngày 04 9 2014 với tên dự án là Bến tàu du 

lịch Tr n – Nha Trang.  

Ngày 13 11 2014, UBND tỉnh có Thông báo số 648 TB-UBND kết luận về 

chính sách thu hồi đ t của dự án Bến tàu du lịch Tr n – Nha Trang, trong đó 

UBND tỉnh xác định dự án nhằm mục đích đầu tư phát triển hạ tầng xã hội phục 

vụ lợi ích công cộng và Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. 

Ngày 10 12 2014, UBND tỉnh đã c p Gi y chứng nhận đ u tư điều chỉnh 

số 37121000520 cho Công ty TNHH du lịch Trí Nguyên – Nha Trang với tên dự 

án được điều chỉnh là Dự án Công viên – Bến tàu du lịch Sông Lô. 
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Theo danh m c các dự án thu hồi đ t để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng trong n m 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh H a kèm theo Nghị 

quyết số 13 NQ-HĐND ngày 10 12 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó 

có dự án Bến tàu du lịch Tr n – Nha Trang  nay là dự án Công viên – Bến tàu du 

lịch Sông Lô  và được UBND tỉnh phê duyệt vào kế hoạch sử d ng đ t n m 2015 

của thành phố Nha Trang tại Quyết định số 3751 QĐ-UBND ngày 31/12/2014.  

Do đó theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đ t đai n m 2013 về thực hiện các dự 

án do Hội đồng nhân dân c p tỉnh ch p thuận mà phải thu hồi đ t, UBND thành 

phố đã ban hành Thông báo số 628 TB-UBND ngày 03/9 2015 về thu hồi đ t để 

thực hiện dự án với m c tiêu đ utư xây dựng khu liên hợp gồm các chức n ng 

công viên, bãi đỗ xe, các dịch v  hậu c n của bến tàu du lịch và sử d ng chung 

cho các dự án du lịch tại các đảo thành phố Nha Trang. Đây không phải là dự án 

nhà đ u tư tự thỏa thuận với các hộ dân mà là dự án do Nhà nước tiến hành thu 

hồi đ t; việc triển khai, thực hiện dự án phải tuân thủ đ ng quy định của pháp luật 

hiện hành  Luật Đ t đai n m 2013 và các v n bản hướng dẫn . 

Ngày 07 05 2018, ông Nguy n Đình Hải  đại diện hộ dân  và các hộ dân 

có đ t bị thu hồi b i dự án Công viên – Bến tàu du lịch Sông Lô đã tổ chức họp 

với ông Tr n Đình Chín – đại diện Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên Nha 

Trang  Chủ đ u tư  để tiến hành thỏa thuận đơn giá bồi thường 2.000.000 

đồng m2. Về việc thỏa thuận này do Chủ đ u tư tự thực hiện, không đ ng theo 

quy định, UBND thành phố Nha Trang không chỉ đạo thực hiện v n đề này. 

Đối với nội dung này, UBND thành phố Nha Trang đã có V n bản số 

3575/UBND-TNMT ngày 31 5 2018, V n bản số 4426/UBND-TNMT ngày 

02 7 2017; V n bản số 5845 UBND-TNMT ngày 21 8 2018 trả lời cho các hộ 

dân được biết.  

Câu 70. Quy hoạch các giải đất cây xanh trên địa bàn xã: Cử tri kiến 

nghị: việc quy hoạch đất cây xanh đã từ lâu nhưng không thực hiện; dân không 

thể làm sổ, không sang nhượng được, vậy có thực hiện hay không?. Nếu không 

khả thi đề nghị hủy bỏ để dân ổn định đời sống. Có khu vực cán bộ thông báo bỏ 

quy hoạch cây xanh nhưng đi làm sổ thì trên bản đồ vẫn chưa thay đổi quy hoạch 

dẫn đến việc dân không thể làm sổ. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trả lời 

cho cử tri biết (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời 

như sau: 

Qua làm việc với UBND xã, việc kiến nghị của cử tri không có khu vực, vị 

trí c  thể do đó thành phố không thể xem xét và có ý kiến giải quyết. Tuy nhiên, 

hiện nay đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư xã  hước Đồng đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 164 QĐ-UB ngày 14 1 2004 vẫn c n hiệu lực 

thực hiện. Theo đó, các quỹ đ t cây xanh được quy hoạch nhằm đảm bảo chi tiêu 

về tiêu chuẩn cây xanh đối với người dân trong khu vực lập quy hoạch theo quy 
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định. Do đó việc kiến nghị điều chỉnh quy hoạch đ t cây xanh thành loại đ t khác 

là không có cơ s . 

Câu 71. Cử tri thôn Phú Cường đề nghị thành phố sớm di dời các trụ điện 

tại lòng đường Đặng Thai Mai, do mở rộng tuyến đường này đã hoàn thành năm 

2017 nhưng đến nay vẫn chưa di dời gây mất an toàn giao thông, đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố quan tâm giải quyết (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã có v n bản số 1307 UBND-QLĐT ngày 25 2 2019 

trong đó chỉ đạo: UBND xã  hước Đồng khẩn trương thực hiện các nội dung tại 

v n bản số 2835 QLĐT- DCB ngày 16 10 2017 của  h ng Quản lý Đô thị về 

việc bổ sung, điều chỉnh hồ sơ thẩm định công trình: Di dời hệ thống điện đường 

Đ ng Thai Mai, thôn  h  Cường, xã  hước Đồng, trình thẩm định phê duyệt theo 

quy định và hoàn thành di dời trước 15 3 2019. Hiện nay, UBND xã  hước Đồng 

đang hợp đồng với Công ty Điện lực Vĩnh Nguyên để thực hiện di dời. 

Ngày 26 4 2019, UBND thành phố Nha Trang có Công v n số 

3224/UBND-QLĐT yêu c u UBND xã  hước Đồng khẩn trương thực hiện nội 

dung v n bản số 1307 UBND-QLĐT ngày 25 2 2019, hoàn thành trong tháng 

6/2019. 

Câu 72. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công 

đường Song Tử và đường Sơn Ca khu vực Hòn Rớ I  để không làm ảnh hưởng 

đến việc đi lại của nhân dân (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, UBND thành 

phố trả lời như sau: 

Đường Song Tử và đường Sơn Ca khu vực H n Rớ I thực hiện đ u tư theo 

Quyết định số 4488 QĐ-UBND ngày 14  10 2016 của UBND thành phố Nha 

Trang về việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường Sơn Ca và đường 

Song Tử Tây, xã  hước Đồng; chủ đ u tư UBND xã  hước Đồng. Hiện nay, 

công trình này đã thi công hoàn thành tháng 02 2019. 

Câu 73. Nhà văn hóa liên thôn Thành Phát, Thành Đạt bị hư hỏng hoàn 

toàn mái lợp từ đợt bão số 12 năm 2017  nhưng đến nay dù đã kiến nghị nhiều 

lần nhưng vẫn chưa được sửa chữa; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan 

tâm sửa chữa cho dân có điểm sinh hoạt và phòng trú khi có mưa bão. (Cử tri xã 

Phước Đồng). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc khắc ph c hư hỏng do ảnh hư ng bão số 12 của nhà v n hóa liên thôn 

Thành  hát, Thành Đạt, UBND thành phố đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

công trình tại Quyết định số 8951 QĐ-CT-UBND ngày 29 10 2018, trong đó giao 

UBND xã  hước Đồng làm chủ đ u tư. 

Công trình đã triển khai thi công thực hiện và hoàn thành đưa vào sử d ng 

trong tháng 01/2019.      
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Câu 74. Di tích lịch sử Gò Bông hiện nay bị các xe đi qua lại, va chạm làm 

hư hỏng; thôn đã nhiều lần sửa chữa nhưng đến nay hư hỏng nặng, thôn không 

có kinh phí để sửa chữa. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sửa chữa, di dời 

vào khu đất 3.000 m
2
 đất công của thôn. (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

C n cứ Quyết định số 2228 QĐ-UBND ngày 06 8 2018 của UBND tỉnh 

Khánh H a về việc phê duyệt, công bố danh m c kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh 

Khánh H a đến ngày 31 12 2017 thì di tích lịch sử G  Bông không nằm trong danh 

m c kiểm kê; di tích G  Bông đã sát nhập vào C n cứ cách mạng Đồng B , xã 

 hước Đồng. Vì vậy, hiện nay UBND thành phố không thể sửa chữa, di dời được. 

Câu 75. Khu vực núi phía sau nhà máy Cát Phú, khu vực núi xanh việc 

khai thác đào núi lấy đất, san lấp mặt bằng dễ gây sạt lở ảnh hưởng đến những 

hộ dân sống sát chân núi. Đề nghị UBND thành phố kiểm tra tránh tình trạng sạt 

lở đất núi như đã xảy ra ở thôn Phước Lộc cuối năm 2016. (Cử tri xã Phước 

Đồng). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Ngày 20/02/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với 

UBND xã  hước Đồng tiến hành kiểm tra thực địa tại 02 khu vực trên, nhận th y: 

- Khu vực phía sau nhà máy Cát Phú: 

Trong khu vực này trước đây, UBND tỉnh đã có công v n số 7780 UBND-

KT ngày 13/11/2015 cho phép Công ty TNHH Vương Khang Khánh H a được 

cải tạo thu hồi diện tích san l p là 0,93ha, thời hạn 12 tháng  hết hạn ngày 

13 11 2016  thuộc phía bắc Dự án. Hiện trạng Công ty TNHH Vương Khang 

Khánh H a đã trồng keo, ph c hồi môi trường tại khu vực này. 

Tuy nhiên, hiện nay tại khu vực này đã bị khai thác trái phép có chiều cao 

t  2m – 20m, chiều dài 400m, chiều rộng 100m. Theo trình bày của UBND xã 

 hước Đồng: thời điểm khai thác t  n m 2009 – 2010. Vị trí khai thác là của các 

chủ sử d ng đ t quản lý  không phải đ t của nhà nước quản lý . Do việc khai thác 

đ t trái phép đã xảy ra lâu, UBND xã  hước Đồng không xác định được đối 

tượng khai thác trái phép. M t khác, tại thời điểm kiểm tra khu vực này đã được 

các hộ dân trồng cây ph c hồi môi trường theo chỉ đạo của UBND thành phố tại 

v n bản số 6508 UBND-TNMT ngày 25/9/2017. 

- Khu vực núi Xanh: Qua quá trình kiểm tra hiện trạng thực tế, UBND xã 

 hước Đồng đã ban hành Quyết định số 57 QĐ-UBND ngày 24 01 2019 về việc 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông  hạm Minh 

Hoàng, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản mà 

không có gi y phép khai thác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, mức xử 

phạt: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng chẵn . Buộc thực hiện các giải pháp cải 

tạo, ph c hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng 

thái an toàn. 
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Đồng thời, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo UBND các xã, phường 

trên địa bàn thành phố tiến hành rà soát, khoanh định các khu vực có nguy cơ sạt l  

cao trên địa bàn quản lý và đã có công v n số 147 UBND-VP ngày 07/01/2019 chỉ 

đạo UBND các xã, phường t ng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo d c 

pháp luật, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực đ t đai. 

Câu 76. Hiện nay, khu vực Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thái cũ (Vòng Xoay) 

có Công ty đập các tảng bê tông để lấy sắt gây tiếng ồn, đề nghị Ủy ban nhân 

dân thành phố có biện pháp giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Thái). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Qua kiểm tra hiện trạng thực tế, hiện nay không c n xảy ra tình trạng đập 

các tảng Bê tông gây tiếng ồn tại khu vực nêu trên. 

Theo ý kiến của đại diện UBND xã Vĩnh Thái trước đây tại khu vực 

UBND xã Vĩnh Thái cũ  v ng xoay  có xảy tình trạng đơn vị thi công tuyến 

đường Cao Bá Quát  do Ban Quản lý dự án đ u tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh H a chủ đ u tư  có tiến hành đập phá 

các khối Bê tông cũ để chuẩn bị m t bằng thi công vỉa hè và n t giao tại v ng 

xoay. Hiện nay, tình trạng phát sinh tiếng ồn do đập các tảng Bê tông đã kết th c. 

Câu 77. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu có hệ thống thoát 

nước tại khu vực các xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Trung bị ngập nước do các dự án triển 

khai trên địa bàn làm cản tr  d ng chảy khi trời mưa (Cử tri xã Vĩnh Thái, Vĩnh 

Trung). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

- Khu vực Vĩnh Thái: 

+ Khu vực 15,16 thôn Thủy T , xã Vĩnh Thái, tp Nha Trang: UBND thành 

phố Nha Trang đã có chỉ đạo tại v n bản số 8417 UBND-QLĐT ngày 27 11 2018 

về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguy n V n Leo và v n bản số 

1248/UBND-V  ngày 21 2 2019 về việc lập phương án thoát nước tại khu vực 

15,16 thôn Thủy T , xã Vĩnh Thái; Theo đó yêu c u Công ty Cổ ph n  hát triển 

đô thị Vĩnh Thái lập phương án và tổ chức thi công đường cống thoát nước tại 

khu vực nêu trên nhưng đến nay Công ty chưa tổ chức thực hiện. UBND thành 

phố Nha Trang yêu c u Công ty khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành trước 

30/5/2019. 

+ Khu vực Đ t Lành: Trên cơ s  Đề án kiểm tra tính toán và khớp nối 

thoát nước mưa các dự án tại khu vực thôn Đ t Lành tại V n bản số 4917 S D-

HTKT ngày 14 12 2018 S   ây dựng đã yêu c u các Đơn vị liên quan tại khu 

vực: Cty TNHH S - D Khánh H a, Cty C  Đ u tư Thủ Thiêm, Ban QLDA 

 hát triển tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu thực hiện các nội dung được giao 

nghiêm t c thực hiện và báo cáo kết quả về S   ây dựng KH. Ngày 14 3 2019, 

Qua kiểm tra các nội dung thực hiện của các Đơn vị, S   ây dựng đã có báo cáo 

kết quả thực hiện cho UBND tỉnh Khánh H a tại V n bản số 893 S D-HTKT 

ngày 14 3 2019 trong đó tuyến cống thoát nước tạm trên đường  hong Châu 
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trước lối vào dự án Làng Biệt thự Giáng Hương đã được Công ty C  Thủ Thiêm 

thực hiện hoàn thành, do bê tông chưa đủ cường độ nên hiện tại chỉ cho xe máy 

lưu thông. Khi bê tông của tuyến cống thoát nước đủ cường độ thì sẽ cho xe ô tô 

lưu thông. Hiện nay, Công ty TNHH Sản xu t và  ây dựng Khánh H a đã lắp đ t 

bổ sung thêm 4 tuyến cống thoát nước Ø1000 tại vị trí đường công v  thi công dự 

án Khu đô thị ven sông Tắc và hiện S  sẽ tiếp t c theo dõi, kiểm tra trong quá 

trình thẩm định, tham gia góp ý kiến các dự án. 

- Khu vực Vĩnh  Trung: UBND thành phố Nha Trang đã có V n bản số 

2669/UBND-DVCI ngày 09 4 2019 về việc giải quyết thoát nước khu vực đập 

tràn, thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung. Theo đó thành phố đã yêu c u Công ty 

TNHH SX-XD Khánh Hòa: 

+ Dọn dẹp đ t đá, các phế thải xây dựng ra khỏi khu vực thoát nước tại đập 

tràn, thôn Đồng Nhơn. Hoàn thành trước ngày 20 4 2019. Hiện nay, qua kiểm tra 

theo báo cáo của Ban Quản lý dịch v  Công ích, Công ty đã hoàn thành việc dọn 

dẹp phế thải  theo yêu c u của thành phố. 

+ Hỗ trợ UBND thành phố m  rộng kênh tưới c p 1 thêm 5m về phía tả, 

m  rộng khu vực cuối kênh tưới khu vực đập đồng nhơn để đảm bảo thoát nước 

khu vực này. Hoàn thành trước ngày 15 5 2019. Nội dung này Ban Quản lý dịch 

v  Công ích sẽ tiếp t c theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện của Công ty. 

 Câu 78. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư đường đi vào 

khu tái định cư Đất Lành vì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, khi trời mưa 

nước tràn vào nhà dân, cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần (Cử tri xã Vĩnh Thái). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Tuyến đường này, UBND thành phố đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

tại Quyết định số 9791 QĐ-CT-UBND ngày 21 11 2018. Qui mô đ u tư: m t 

đường bê tông xi m ng rộng 4m, nền đường rộng 7m, chiều dài 947m; chủ đ u 

tư: ph ng Quản lý Đô thị. 

Để đảm bảo việc đi lại cho người dân ph c v  tết Nguyến Đán Kỷ Hợi 

2019, ph ng Quản lý Đô thị đã tổ chức thực hiện san gạt, lu lèn đảm bảo giao 

thông đoạn đường này hoàn thành tháng 02 2019. 

Hiện nay, ph ng Quản lý Đô thị hoàn thiện các thủ t c đ u tư và dự kiến 

triển khai thi công quý II 2019.  

Câu 79. Cống thoát nước đường liên xã Vĩnh Hiệp - Vĩnh Thái khi mưa 

lớn nước trào lên gây hôi thối, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý (Cử tri 

xã Vĩnh Hiệp). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Tháng 01/2019, Công ty Cổ ph n C p thoát nước Khánh Hoà nạo vét toàn 

bộ mương thoát nước đường liên xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thái và hiện nay khu vực 

nay đã được nạo vét thông thoáng, đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường. 
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Câu 80. Đường khu vực tổ 5 Vĩnh Điềm Trung không có hệ thống thoát 

nước gây ngập nước khi trời mưa, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm 

giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Hiệp). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như 

sau: 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4703 QĐ-UBND ngày 

25 12 2018 về việc phê duyệt chủ trương đ u tư công trình: Hệ thống thoát nước 

hẻm tổ 5 thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, giao cho UBND xã Vĩnh Hiệp 

làm chủ đ u tư. Công trình dự kiến sẽ triển khai thi công và hoàn thành trong quý 

4 n m 2019.  

Câu 81. Khu tái định cư Vĩnh Hiệp - Vĩnh Trung hiện nay đường đi rất khó 

khăn do xe chở đất đá làm hư đường, khi trời mưa lầy lội khó đi, đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Hiệp). Vấn đề này, UBND thành 

phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang c ng S   ây dựng và đại diện các ban ngành 

có liên quan đã tiến hành kiểm tra tình hình thực tế và có v n bản báo cáo UBND 

tỉnh số 3888 S D-HTKT ngày 05 10 2018 của S   ây dựng. Đồng thời, UBND 

thành phố Nha Trang có v n bản số 7275 UBND-QLĐT ngày 17 10 2018 đề 

nghị Ban QLDA ĐT D các CT Nông nghiệp và  hát triển nông thôn - Chủ đ u 

tư dự án Khu tái định cư Vĩnh Hiệp - Vĩnh Trung thực hiện việc đ u tư bổ sung 

tuyến đường tạm tạo điều kiện thuận lợi vào khu dân cư, đồng thời khắc ph c 

tình trạng hệ thống thoát nước giải quyết tình hình ngập  ng, hư hỏng đường của 

khu dân cư. Hiện nay, Ban QLDA ĐT D các CT Nông nghiệp và  hát triển 

nông thôn đã thực hiện tuyến đường tạm. 

Câu 82. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị bảo hiểm y tế xem 

lại việc đóng bảo hiểm y tế của học sinh t  lớp 1 đến lớp 5 và t  6 đến lớp 10, 

nhưng bảo hiểm y tế không th a nhận là đóng bảo hiểm 5 n m tr  lên (Cử tri xã 

Vĩnh Hiệp). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Thực hiện Quyết định số 1313 QĐ-BH H ngày 02 12 2014 của Tổng 

giám đốc Bảo hiểm  ã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT, kể t  

ngày 01 01 2015 nội dung ghi trên thẻ BHYT đều có thêm d ng chữ “Thời điểm 

đủ 05 n m liên t c: t  ngày tháng n m” và không có quy định về ghi tổng số n m 

tham gia BHYT trên thẻ BHYT. 

C n cứ các quy định của Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 

n m 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của BHYT số 46/2014/QH13 ngày 

13 tháng 6 n m 2014 và các v n bản hướng dẫn. Bảo hiểm  ã hội thành phố Nha 

Trang đã có nhiều giải pháp ứng d ng công nghệ thông tin để cập nhật, kết nối 

quá trình của người tham gia BHYT nhằm m c đích cập nhật đ ng thời gian 

tham gia BHYT liên t c của người tham gia BHYT để đảm bảo quyền lợi cho đối 

tượng. Kể t  n m 2017 tr  đi người tham gia BHYT đã được cập nhật đ y đủ quá 
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trình tham gia vì vậy việc thực hiện in nội dung “Thời điểm đủ 05 n m liên 

t c: t  ngày tháng n m” đảm bảo chính xác.  

Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi sai sót khi thực hiện kết nỗi dữ liệu tham 

gia BHYT giữa thời điểm chuyển giao dữ liệu cũ và mới. Vì vậy, đối tượng học 

sinh chỉ c n cung c p thẻ BHYT c n hạn sử d ng nhưng có sai sót về nội dung 

“Thời điểm đủ 05 n m liên t c: t  ngày tháng n m” cho nhà trường để gửi lên cơ 

quan Bảo hiểm  ã hội kiểm tra và có trách nhiệm c p lại thẻ BHYT  nếu đ ng  

mà không c n cung c p thêm b t cứ hồ sơ gì khác. 

Câu 83. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng 

kiểm tra và có văn bản trả lời cụ thể về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 khu dân cư Cồn Tân Lập liên quan đến vị trí các hộ dân từ số nhà 157 đến 

169 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vì hiện nay tỉnh đã đồng ý điều chỉnh quy hoạch 

sang đất ở nhưng thành phố chưa tạo điều kiện cho người dân được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (Cử tri phường Xương Huân). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

C n cứ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết  1 500  Khu dân cư Cồn tân 

Lập, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3106 QĐ-UBND ngày 18 11 2014, vị trí nhà đ t t  số nhà 157 đến 169 thuộc ô đ t 

kí hiệu C 8, thuộc quy hoạch đ t cây xanh kết hợp công trình hạ t ng kỹ thuật. 

Ngày 28 11 2016, UBND tỉnh có Công v n số 9580 UBND- DNĐ thống 

nh t chủ trương cho phép điều chỉnh Quy hoạch chi tiết  1 500  Khu dân cư Cồn 

Tân Lập, thành phố Nha Trang tại ô đ t C 2 và C 8 để có quy hoạch ph  hợp 

và tránh bức x c của người dân khi thực hiện công tác đền b  giải tỏa. UBND 

tỉnh đã giao S   ây dựng hướng dẫn Công ty Cổ ph n Sông Đà hoàn chỉnh hồ 

sơ, bản vẽ điều chỉnh c c bộ và trình phê duyệt theo đ ng quy định để làm cơ s  

thực hiện. 

Hiện nay, đồ án điều chỉnh nêu trên đang được S   ây dựng thẩm định và 

trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt, UBND thành phố 

Nha Trang sẽ triển khai các thủ t c tiếp theo quy định. 

Đối với việc thực hiện c p gi y chứng nhận quyền sử d ng đ t, quyền s  

hữu nhà   và tài sản khác gắn liền với đ t cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư đang sử d ng đ t  tại khu vực đường Nguy n Bỉnh Khiêm nói riêng và 

trên địa bàn thành phố nói chung  với m c đích sử d ng đ t là đ t   sau khi có 

quyết định điều chỉnh quy hoạch, UBND thành phố sẽ c n cứ vào gi y tờ sử d ng 

đ t hiện có của người dân, hiện trạng sử d ng đ t và quy định của Luật Đ t đai 

n m 2013 và các v n bản có liên quan để giải quyết. 

Câu 84. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng 

kiểm tra chất lượng công trình Trường Mầm non Vạn Thắng so với mức đầu tư 

02 tỷ đồng có bị thất thoát hay không (Cử tri phường Vạn Thắng). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 
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Công trình Trường TH Vạn Thắng  điểm ph   thành điểm trường M m 

non Vạn Thắng, Hạng m c: Cải tạo sửa chữa ph ng học, nhà vệ sinh, tường rào, 

sân bê tông, xây dựng mới nhà xe và mua sắm trang thiết bị được UBND thành 

phố phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại quyết định số 19072 QĐ-CTUBND 

ngày 30 10 2017. Với tổng mức đ u tư : 1.799.902.000 đồng.  

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 1.167.722.650 đồng.  

- Chi phí thiết bị: 255.966.000 đồng.  

- Chi phí quản lý dự án: 46.725.461 đồng.  

- Chi phí tư v n đ u tư: 141.203.017 đồng.  

- Chi phí khác: 102.575.711 đồng.  

- Chi phí dự ph ng: 85.709.642 đồng.  

Hiện nay, công trình triển khai hoàn thành trong tháng 12 2018 đang lập 

thủ t c bàn giao, và quyết toán với giá trị đ u tư khoản 1.560.000.000 đồng.  

Câu 85. Đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xử lý quán bia đối diện trường Trưng 

Vương để khách đi vệ sinh trước cổng trường vào ban đêm gây m t vệ sinh (Cử 

tri phường Vạn Thắng). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Vạn Thạnh kiểm tra, xử lý dứt 

điểm tình trạng quán bia Trường Tàu đối diện trường Trưng Vương để khách đi 

vệ sinh trước cổng trường vào ban đêm gây m t vệ sinh. Hiện nay, đã ch m dứt 

tình trạng trên. 

Câu 86. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kiểm tra việc xây 

dựng tại công trình 72 Hoàng Văn Thụ gây tiếng ồn và không an toàn cho người 

dân đi lại xung quanh khu vực này (Cử tri phường Vạn Thắng). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Công trình Khách sạn Napoleon  Napoleon Hotel  tại địa chỉ số 72 đường 

Hoàng V n Th , phường Vạn Thắng do Công ty TNHH Thương mại – Du lịch 

Cat Tiger làm chủ đ u tư hiện thi công xây dựng theo Gi y phép số 169 G  D-

S D do S   ây dựng tỉnh Khánh H a c p ngày 30 11 2017. 

C n cứ Điều 4 Quyết định số 21 2011 QĐ-UBND ngày 05 9 2011 của 

UBND tỉnh Khánh H a “Về việc Ban hành quy định phân c p, phối hợp quản lý 

và xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh H a”, 

thì việc xử lý công trình Khách sạn Napoleon thi công xây dựng gây tiếng ồn và 

không an toàn cho người dân xung quanh thuộc thẩm quyền giải quyết của S  

 ây dựng tỉnh Khánh H a.  

UBND thành phố Nha Trang đã có v n bản số 2591 UBND-QLĐT ngày 

05 4 2019 đề nghị S   ây dựng tỉnh Khánh H a kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. 
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Câu 87. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng 

nghiên cứu cho lắp đặt biển “được phép rẽ phải” tại một số vị trí khi có đèn đỏ 

tại các chốt đèn tín hiệu giao thông như một số đô thị đã thực hiện (Cử tri 

phường Vạn Thắng). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Ngày 16/01/2019, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 

29 QĐ-UBND về việc phân luồng giao thông tại một số tuyến đường, khu vực 

trên địa bàn thành phố Nha Trang; theo đó UBND thành phố Nha Trang đã tổ 

chức phân luồng giao thông, hạn chế lưu thông tại tuyến đường Tr n  h  và một 

số tuyến đường trung tâm thành phố được thực hiện t  ngày 01 02 2019, đồng 

thời cũng t  ngày 01 02 2019, UBND thành phố Nha Trang đã thực hiện thí điểm 

cho phép các phương tiện 02 bánh được phép đi thẳng khi đèn đỏ tại các n t giao 

thông trên đường Tr n  h . 

Qua thời gian triển khai thực hiện đã đạt được kết quả đáng kể, do đó, hiện 

nay UBND thành phố Nha Trang đã giao ph ng Quản lý Đô thị tiếp t c phối hợp 

với Công an thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan kiểm tra, khảo sát 

tham mưu UBND thành phố Nha Trang thực hiện đại trà cho phép các phương 

tiện 02 bánh được rẽ phải khi đèn đỏ tại các n t giao thông đủ điều kiện trên địa 

bàn thành phố Nha Trang. Dự kiến bắt đ u thực hiện t  tháng 04 2019. 

Câu 88. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chức n ng 

t ng cường kiểm tra xử lý tình trạng không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đánh 

võng lạng lách khi tham gia giao thông (Cử tri phường Vạn Thắng). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo và Công an thành phố Nha Trang đã xây dựng 

Kế hoạch số 753 KH-CSGT,TT-TH ngày 01 3 2019 về T ng cường thực hiện các 

chuyên đề công tác tu n tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố 

Nha Trang. Trong đó, phân công lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự t ng 

cường công tác tu n tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Không 

đội mũ bảo hiểm, không ch p hành đèn tín hiệu giao thông, lạng lách, đánh 

võng… 

Kết quả t  ngày 20 01 2019 đến ngày 25 3 2019, đã lập biên bản 1.945 

trường hợp  1.242 mô tô, xe máy; 703 ô tô , trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu: 

+ Không đội mũ bảo hiểm   : 574 trường hợp; 

+ Không ch p hành đèn tín hiệu  : 116 trường hợp; 

+ Đi ngược chiều đường một chiều : 517 trường hợp; 

+ Lạng lách, đánh võng   :   02 trường hợp. 

Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.820 trường hợp với số tiền 

721.000.000 đồng. 

Câu 89. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo t ng cường số l n thu 

gom rác và thu gom rác   khu vực chợ Đ m sớm hơn  trước 05 giờ 00 sáng, hiện 
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nay là 6 giờ  để đảm bảo vệ sinh và chọn điểm tập kết rác ph  hợp đảm bảo vệ 

sinh môi trường và mỹ quan đô thị; giải quyết tình trạng l n chiếm cổng chợ Đ m 

để buôn bán (Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời 

như sau: 

Hiện nay tại các đường xung quanh chợ Đ m, Công ty đang quét dọn, thu 

gom rác thải với t n su t 2 l n ngày  vào l c 19 giờ đêm và 6 giờ sáng . Trên 

thực tế, người dân tại khu vực chợ tập trung buôn bán đến 7 giờ sáng, nên việc cử 

tri kiến nghị Công ty thu gom rác vào l c 5 giờ sáng sẽ dẫn tới nhiều b t tiện, do 

số lượng người buôn bán c n đông, khó thu gom rác và thu gom không sạch do 

người dân vẫn tiếp t c buôn bán sau khi Công ty đã thu gom xong. 

Ngoài ra, tại chợ Đ m hiện nay có 2 điểm tập kết rác  rác chứa trên xe đẩy 

tay  là ngã 3 đường Nguy n Hồng Sơn – Tân Trang và bãi xe ô tô trước chợ tr n 

Trung tâm thương mại. Các địa điểm tập kết này được Ban Quản lý chợ Đ m 

khảo sát và bố trí để Công ty thực hiện, do đó với kiến nghị chọn điểm tập kết 

rác, Công ty sẽ phối hợp với Ban Quản lý chợ Đ m để kiểm tra, lựa chọn địa 

điểm ph  hợp hơn. 

Câu 90. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm có kế hoạch đầu tư sử 

dụng khu tập thể số 12 Hai Bà Trưng vì để trống như hiện nay rất lãng phí (Cử 

tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Cơ s  nhà đ t 12 Hai  Bà Trưng, phường Vạn  Thạnh đã được UBND tỉnh 

Khánh H a thu hồi và giao cho Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư quản lý tại 

Quyết định số 1925 QĐ-UBND ngày 17 7 2015 và đã áp d ng biện pháp cư ng 

chế thu hồi nhà thuộc s  hữu nhà nước tại Quyết định số 3404 QĐ-UBND ngày 

24 11 2015. Vì vậy khu tập thể 12 Hai Bà Trưng nêu trên không thuộc thẩm 

quyền quản lý sử d ng của UBND thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, để giải 

quyết nội dung kiến nghị của cử tri, UBND thành phố Nha Trang đã có v n bản 

số 3203 UBND-QLĐT ngày 24/4/2019 kiến nghị UBND tỉnh Khánh H a sớm có 

kế hoạch sử d ng khu tập thể tại địa chỉ nêu trên để tránh lãng phí. 

Câu 91. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chức n ng 

t ng cường tu n tra tr n áp tội phạm cướp giật trên đường phố (Cử tri phường 

Vạn Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Công tác tu n tra kiểm soát, khép kín địa bàn là công tác thường xuyên của 

lực lượng Công an thành phố. Đ c biệt, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ 

Hợi v a qua, Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các xã, phường, 

đội nghiệp v  liên quan t ng cường Công tác tu n tra kiểm soát đảm bảo an ninh 

trật tự. Trong đó, đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự thành lập Tổ tu n tra 

kiểm soát gồm 34 đồng  chí, chia làm 04 tổ, tổ chức tu n tra trên các tuyến đường 

trọng điểm, vào các thời gian cao điểm; tiến hành trên 70 lượt tu n tra tại các 

tuyến đường và vào các thời gian đã xác định theo tình hình thực tế. Qua công tác 

tu n tra kiểm soát đã phát hiện và đưa về tr  s  làm việc 18 đối tượng có biểu 
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hiện nghi v n. Kiểm tra xe đối tượng, phát hiện một số đoản phá khóa, xe không 

có gi y tờ ho c xe mua lại của các đối tượng trộm cắp…  hát hiện, bắt giữ 04 v  

06 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó kh i tố v  án, kh i tố bị can 

02 v  03 bị can  trộm xe máy 01 v  01 bị can, cướp giật tài sản 01 v  02 bị can ; 

lập hồ sơ chuyển Công an thị xã Ninh H a 01 v  02 đối tượng cướp giật tài sản 

th  lý theo thẩm quyền; tiếp t c củng cố hồ sơ xử lý 02 v  02 đối tượng  trộm 

cắp tài sản . 

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp t c chỉ đạo Công an thành phố 

Nha Trang triển khai thực hiện kế hoạch tu n tra kiểm soát t n công tr n áp tội 

phạm trộm cắp, cướp giật trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác đ u tranh 

chuyên án ph ng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản để góp ph n kiềm 

chế tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố. 

Câu 92. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc đậu đỗ xe vào 

ban đêm ở khu vực chợ Đầm đảm bảo trật tự và không gây tiếng ồn ảnh hưởng 

đến sức khỏe của người dân sinh sống xung quanh khu vực này. Đề nghị cấm 

biển cấm đậu đổ xe, yêu cầu xe ô tô phải đưa vào bãi giữ xe trước khu vực chợ 

Đầm tròn. (Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời 

như sau: 

Ngày 11 01 2018, UBND thành phố Nha Trang đã có Công v n số 

247/UBND-QLĐT “V v triển khai đảm bảo an ninh trật tự khu vực đỗ xe ô tô tại 

chung cư A, B xung quanh Chợ Đ m” yêu c u Ban Quản lý Chợ Đ m và Công ty 

Cổ ph n Sông Đà Nha Trang hướng dẫn, bố trí nơi đỗ xe bốc d  hàng hóa trước 

khu vực chợ tr n cũ, trường hợp quá tải bố trí bãi giữ xe cạnh khu A của chợ. 

Mọi hoạt động bốc xếp hàng hóa nông lâm sản, hàng tự tiêu tự hủy được phép 

hoạt động t  22h00 hôm trước đến chậm nh t là 05h00 hôm sau. 

Đồng thời , ngày 16 01 2019, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành 

Quyết định số 28 QĐ-UBND về việc “ hê duyệt  hương án tổ chức giao thông 

trên địa bàn thành phố Nha Trang đến n m 2020 và định hướng đến n m 2025” 

và Quyết định số 29 QĐ-UBND ngày 16 01 2019 “V v tổ chức phân luồng giao 

thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang”. Đến nay, 

UBND thành phố Nha Trang đã thực hiện lắp đ t hoàn thiện biển báo tổ chức 

phân luồng giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang 

trong đó có việc hạn chế thành ph n d ng xe, c m xe ô tô khách có số chỗ ngồi 

trên 29 chỗ ngồi lưu thông vào các giờ cao điểm tại tuyến đường trung tâm thành 

phố, thực hiện t  ngày 01 02 2019. 

 Hiện UBND thành phố Nha Trang đã giao ph ng Quản lý Đô thị phối hợp 

với Công an thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan tiếp t c khảo sát, 

nghiên cứu và tham mưu UBND thành phố Nha Trang tổ chức giao thông tại các 

khu vực có nguy cơ xung đột, khả n ng  n tắc giao thông xảy ra trên địa bàn 
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thành phố, đồng thời sẽ chỉ đạo kiểm tra, khảo sát các tuyến đường xung quanh 

chợ Đ m trong thời gian tiếp theo. 

Câu 93. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chức n ng 

t ng cường kiểm tra xử lý tệ nạn ma t y tại khu vực l u 7 phường Vĩnh  hước 

(Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Vĩnh  hước là phường có tình hình dân cư phức tạp, trình độ dân trí th p, 

không có việc làm ổn định, tập trung nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự; và là 

khu vực có nhiều sườn, đồi n i, ngõ ngách gây nhiều khó kh n cho công tác tu n 

tra kiểm soát của lực lượng chức n ng, nhưng lại là điều kiện thuận lợi cho các 

đối tượng hoạt động mua bán, tàng trữ và sử d ng trái phép các ch t ma t y.  ác 

định phường Vĩnh  hước là một trong những phường “nóng” về tệ nạn xã hội và 

ma t y, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo Công an thành phố luôn có 

những chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt trong công tác đ u tranh, ph ng ng a. Do đó, 

trong n m 2018, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch tu n tra kiểm soát 

c ng nhiều kế hoạch để triệt xóa các điểm phức tạp về ma t y và nhóm đối tượng 

hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép ch t ma t y trên địa bàn phường. Trong 

n m đã bắt 29 v  32 đối tượng, qua đó góp ph n đảm bảo an ninh trật tự, tệ nạn 

xã hội trên địa bàn. 

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lợi d ng địa hình hiểm tr  của khu vực 

Trường  h c, Vĩnh  hước để hoạt động mua bán, sử d ng trái phép ch t ma t y, 

gây khó kh n cho lực lượng chức n ng trong công tác đ u tranh, triệt xóa các 

điểm phức tạp, các nhóm đối tượng hoạt động phạm tội và việc chỉ đạo thực hiện 

các biện pháp nghiệp v  cũng bị hạn chế. 

Trong thời gian đến, UBND thành phố tiếp t c chỉ đạo Công an thành phố 

có định hướng và biện pháp c  thể hơn: 

- Tiếp t c chỉ đạo Công an phường Vĩnh  hước làm tốt công tác tham mưu 

cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội  h  nữ, Hội Cựu 

chiến binh tuyên truyền, vận động người dân tham gia tích cực vào công tác 

ph ng, chống ma t y. Bên cạnh đó, Công an phường Vĩnh  hước đã chủ động 

xây dựng Kế hoạch số 49 KH-CA  ngày 14 3 2019 về việc “M  đợt cao điểm 

t n công, tr n áp tội phạm ma t y trên địa bàn phường Vĩnh  hước”  t  ngày 

15 3 2019 đến ngày 15 5 2019 . 

- Công an thành phố t ng cường thêm trinh sát quản lý địa bàn, đẩy mạnh 

việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp v  cơ bản. 

- Tiếp t c xây dựng các kế hoạch đ u tranh triệt xóa các điểm phức tạp và 

các nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma t y trên địa bàn 

phường. 
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-  ây dựng lịch tu n tra, nắm chắc tình hình và di biến động của các đối 

tượng có liên quan đến ma t y; thay đổi liên t c về thời gian và phương thức thực 

hiện. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực phối hợp với các đội nghiệp v  lập 

danh sách các đối tượng trong diện quản lý, đề xu t hình thức áp d ng quản lý 

ph  hợp đối với t ng đối tượng. trong đó, ch  trọng đến biện pháp đưa vào cơ s  

cai nghiện bắt buộc và giáo d c tại xã, phường. 

Câu 94. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Công ty Cấp thoát 

nước Khánh Hòa khi nạo vét các hệ thống thoát nước phải lấy hết bùn đất đến 

tận đáy mương (Cử tri phường Vĩnh Thọ). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời 

như sau: 

Hiện nay Công ty C  c p thoát nước Khánh H a là đơn vị thi công được 

ký họp đồng với Ban Dịch v  công ích để thực hiện công tác nạo vét b n trong hệ 

thống thoát nước thành phố Nha Trang. Việc nạo vét b n trong cống là quá trình 

cào b n, đ t, đá.... v a có nước trong cống, nên sau nhiều l n nạo vét c n ph n 

b n pha loãng lắng lại trong cống chỉ nhỏ hơn 10cm là được phép. Trong quá 

trình nạo vét b n đều có đơn vị tư v n giám sát của Ban Dịch v  công ích kiểm 

tra nghiệm thu ch t chẽ. 

Câu 95. Việc cho thuê vỉa hè xung quanh khu vực 46 Trần Phú gây cản trở 

giao thông trách nhiệm thuộc về ai?. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho cử tri 

biết (Cử tri phường Vĩnh Thọ). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Thực hiện chức n ng, nhiệm v  do UBND thành phố giao, các lực lượng 

chức n ng thành phố Tổ kiểm tra liên ngành thành phố, Đội Thanh niên xung 

kích, UBND phường Lộc Thọ thường xuyên t ng cường công tác tu n tra kiểm 

tra, xử lý các tuyến đường Nguy n Thị Minh Khai, đường H ng Vương, đường 

Tr n  h ; lực lượng Thanh niên xung kích chốt trực tại Trung tâm v n hóa tỉnh 

Khánh H a. Qua kiểm tra, hiện nay không có trường hợp cho thuê vỉa hè tại các 

tuyến đường trên, khu vực xung quanh 46 Tr n  h .  

UBND thành phố Nha Trang sẽ tiếp t c chỉ đạo đôn đốc Tổ kiểm tra liên 

ngành thành phố, Đội Thanh niên xung kích, UBND phường Lộc Thọ t ng cường 

kiểm tra, xử lý, không để tình trạng l n chiếm vỉa hè bày bán hàng hóa. 

Câu 97. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm có biện pháp quyết 

liệt xử lý nạn cho vay n ng lãi mang tính xã hội đen đang di n ra phổ biến trên 

địa bàn thành phố (Cử tri phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Hải, Phương Sài). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Trước tình trạng cho vay lãi n ng di n ra khá phức tạp, UBND thành phố 

đã chỉ đạo Công an thành phố xây dựng kế hoạch ph ng ng a, đ u tranh xử lý tội 

phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quán đến hoạt động “tín d ng đen” 

trên địa bàn thành phố triển khai đến Công an xã, phường và đội nghiệp v . Công 
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an thành phố đã có công v n chỉ đạo Công an các xã, phường và đội nghiệp v  

t ng cường công tác điều tra, xác minh, xử lý đối với chủ thuê bao dán quảng 

cáo, rao v t về vay trả góp. Đồng thời, tiến hành tổ chức kiểm tra nơi  , địa điểm 

kinh doanh các dịch v  của một số đối tượng t  miền Bắc vào có biểu hiện cho 

vay n ng lãi trên địa bàn thành phố. 

Công an thành phố đã lập danh sách thống kê cơ s , cá nhân hoạt động cho 

vay n ng lãi, huy động lãi su t cao gồm 11 cơ s  c m đồ, 05 cơ s  kinh doanh tài 

chính dưới dạng loại hình dịch v  khác, 03 kinh doanh dạng đa c p. Ngoài ra, đã 

lập danh sách 50 đối tượng gốc Bắc có hoạt động cho vay lãi n ng trên địa bàn 

thành phố và 79 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi n ng có hộ khẩu 

thường tr  tại địa phương. Công an thành phố đang tiếp t c xác minh, có đối sách 

c  thể đối với t ng trường hợp để điều tra làm rõ. Hiện tại, Công an thành phố 

đang tiến hành điều tra 06 v  việc có liên quan đến các đối tượng cho vay lãi n ng. 

Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo ph ng V n hóa và Thông tin phối 

hợp với Công an thành phố và UBND các xã, phường t ng cường tuyên truyền để 

người dân hiểu rõ tác hại của nạn “tín d ng đen”. 

Câu 98. Việc cho thuê mặt bằng để kinh doanh xung quanh vành đai 

Trung tâm văn hóa của tỉnh Khánh Hòa tại 46 Trần Phú gây mất mĩ quan, cản 

trở giao thông; việc kiểm tra, chăm sóc các chậu cây cảnh, bệ cây cảnh, … do ai 

quản lý, hiện nay tình trạng nhếch nhác tạo điều kiện cho con nghiện hút chích, 

đi vệ sinh, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra xử lý (Cử tri phường Lộc 

Thọ). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc cho thuê m t bằng để kinh doanh xung quanh vành đai Trung tâm v n 

hóa tỉnh Khánh H a tại 46 Tr n  h  không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND 

thành phố Nha Trang. 

Đối với các tuyến đường xung quanh khu vực Trung tâm v n hóa tỉnh 

Khánh H a tại 46 Tr n  h ; Tổ kiểm tra liên ngành thành phố, Đội Thanh niên 

xung kích, UBND phường Lộc Thọ thường xuyên t ng cường công tác tu n tra 

kiểm tra, xử lý các tuyến đường Nguy n Thị Minh Khai, đường H ng Vương, 

đường Tr n  h ; lực lượng Thanh niên xung kích chốt trực tại Trung tâm v n hóa 

tỉnh Khánh H a. Qua kiểm tra, hiện nay không có trường hợp cho thuê vỉa hè tại 

các tuyến đường trên, khu vực xung quanh 46 Tr n  h .  

UBND thành phố Nha Trang sẽ tiếp t c chỉ đạo đôn đốc Tổ kiểm tra liên 

ngành thành phố, Đội Thanh niên xung kích, UBND phường Lộc Thọ t ng cường 

kiểm tra, xử lý, không để tình trạng l n chiếm vỉa hè bày bán hàng hóa. 

Câu 99.  Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng lấn 

chiếm vỉa hè buôn bán và xử lý các xe đón khách xung quanh Bộ chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Khánh Hòa gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự (Cử tri 

phường Lộc Thọ). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 
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Để đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa 

bàn thành phố Nha Trang trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán; 

UBND thành phố đã ban hành 02 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo 

trật tự ATGT, mỹ quan đô thị n m 2019: 

Kế hoạch số 9077 UBND-QLĐT ngày 19 12 2018 “V v triển khai đợt cao 

điểm công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch 2019 và Tết Kỷ 

Hợi trên địa bàn thành phố Nha Trang  t  ngày 25 12 2018 đến ngày 

25 3 2019 ”; 

Kế hoạch số 105 UBND-QLĐT ngày 05 01 2019 “V v kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông  đường bộ, mỹ quan đô thị trên địa 

bàn thành phố Nha Trang của Tổ kiểm tra liên ngành thành phố t  ngày 

01 01 2019 đến ngày 31 12 2019”;  

Qua kiểm tra liên t c  t  06h00 đến 23h00 hằng ngày  Tổ công tác liên 

ngành thành phố không phát hiện trường hợp nào l n chiếm vỉa hè tại khu vực Bộ 

chỉ huy Biên ph ng tỉnh Khánh H a để kinh doanh, buôn bán (kèm hình ảnh kiểm 

tra hằng ngày).  

*Đối với tình trạng ô tô đón trả khách:  

Trong thời gian qua, lực lượng tu n tra thành phố kiểm tra phát hiện lập 

biên bản xử lý 02 trường hợp: Đón trả khách không đ ng nơi quy định quy  định 

tại điểm đ khoản 5 Điều 23 Nghị định 46 2016 NĐ-C  của Chính phủ   

 loại 15 chỗ  tại đường Đinh Tiên Hoàng, phạt tiền: 1.500.000 đồng  trường hợp. 

Tước gi y phép lái xe 60 ngày. Hiện nay các lực lượng tu n tra liên t c tránh tình 

trạng tái di n.       

Câu 100. Liên quan các chủ khách sạn, doanh nghiệp phía Tây đường Tôn 

Đản kiến nghị giải tỏa các hộ dân phía đông đường Tôn Đản để mở rộng đường 

nhằm đảm bảo phòng cháy, chữa cháy gây bức xúc trong nhân dân; các hộ dân 

sinh sống phía đông đường Tôn Đản đã cư trú ổn định từ trước năm 1975 đến 

nay; hiện không có tranh chấp gì; với hiện trạng đường Tôn Đản là 6 mét, việc 

cấp phép xây dựng cho các chủ đầu tư xây dựng khách sạn cao tầng phía tây 

đường Tôn Đản (chủ yếu là người các tỉnh khác đến mua đất và xây dựng khách 

sạn) có đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy hay không; không đồng tình đề 

nghị giải tỏa các hộ dân phía đông đường Tôn Đản để đảm bảo công tác phòng 

cháy, chữa cháy; Đề nghị tỉnh và thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ 

dân sinh sống tại phía đông đường Tôn Đản (Cử tri phường Lộc Thọ). Vấn đề 

này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Liên quan đến nội dung kiến nghị của các hộ dân sinh sống ổn định tại khu 

vực phía Đông đường Tôn Đản, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp và có Thông 

báo kết luận số 722 TB-UBND ngày 12 11 2018 giao UBND thành phố Nha 

Trang khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại V n bản số 

8361/UBND- DNĐ ngày 15 8 2018; trường hợp có phương án đề xu t, UBND 
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thành phố Nha Trang khẩn trương thực hiện việc l y ý kiến cộng đồng dân cư và 

các cơ quan, đơn vị liên quan  bao gồm Cảnh sát  h ng cháy và chữa cháy – 

Công an tỉnh  trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Ngày 24 12 2018, UBND thành phố Nha Trang có V n bản số 

9225/UBND-QLĐT giao UBND phường Lộc Thọ tổ chức họp dân l y ý kiến 

cộng đồng dân cư trên đường Tôn Đản về kiến nghị nâng c p, m  rộng đường 

Tôn Đản của các chủ khách sạn trên đường Tôn Đản theo phương án đề xu t tại 

V n bản số 7076 UBND-QLĐT ngày 10 10 2018 của UBND thành phố Nha 

Trang. 

Trên cơ s  đó, UBND phường Lộc Thọ tổ chức họp dân và có Báo cáo kết 

quả l y ý kiến dân đường Tôn Đản tại V n bản số 18 BC-UBND ngày 

07 01 2019, kết quả 100% các hộ dân và đại diện doanh nghiệp  chủ khách sạn  

có m t không đồng ý với 02 phương án đề xu t của UBND thành phố Nha Trang, 

thống nh t đề xu t phương án với nội dung như sau (phương án này có 02 người 

tham gia không đồng ý): 

- Giữ nguyên đường Tôn Đản theo hiện trạng. 

- Các hộ dân trong khu vực tự quản, không l n chiếm l ng đường để buôn 

bán đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ph ng cháy chữa cháy và mỹ 

quan đô thị. Các cơ quan chức n ng t ng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm 

nếu có.  

UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp và có Thông báo kết luận số 162 TB-

UBND ngày 19/3/2019, về nghe báo cáo liên quan an toàn ph ng cháy chữa 

cháy, đ u tư xây dựng và trả lới kiến nghị của tập thể hộ dân và chủ khách sạn 

liên quan tuyến đường Tôn Đản, giao UBND thành phố Nha Trang: 

- Lập phương án bồi thường, giải phóng m t bằng để triển khai thực hiện 

quy hoạch đường theo lộ giới đã được phê duyệt. 

- Tổng hợp, giải quyết trả lời đơn công dân có liên quan theo đ ng quy 

định của pháp luật. 

- Trước mắt để không gây áp lực lên công tác ph ng cháy, chữa cháy, trật 

tự giao thông đô thị trên tr c đường Tôn Đản, yêu c u UBND thành phố Nha 

Trang t ng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về l n chiếm l ng, lề 

đường  t ng cường cán bộ, lắp đ t camera, giám sát thường xuyên để xử phạt 

ngay các vi phạm; giải phóng các ph n diện tích xây dựng, tường rào sai so với 

gi y phép xây dựng tại khu vực bố trí khoảng l i công trình nhằm tạo độ thông 

thoáng trên tr c đường này . 

Ngày 18 3 2019, UBND thành phố Nha Trang có V n bản số 1945 UBND-

QLĐT về việc trả lời đơn liên quan đến kiến nghị nâng c p, m  rộng đường Tôn Đản. 

Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đang thực hiện Thông báo kết luận 

số 162 TB-UBND ngày 19 3 2019 của UBND tỉnh và có V n bản số 2465 UBND-
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V  ngày 02 4 2019 về việc thực hiện phương án m  rộng đường Tôn Đản theo quy 

hoạch, giao Trung tâm  hát triển quỹ đ t thành phố chủ trì, phối hợp với UBND 

phường Lộc Thọ và các đơn vị liên quan nghiên cứu khảo sát, lập phương án dự 

kiến bồi thường, giải phóng m t bằng đường Tôn Đản theo quy hoạch; giao ph ng 

Quản lý Đô thị chủ trì, phối hợp với UBND phường Lộc Thọ t ng cường kiểm tra, 

xử lý nghiêm các vi phạm về l n chiếm l ng, lề đường  t ng cường lực lượng kiểm 

tra, lắp đ t camera, giám sát thường xuyên để xử phạt kịp thời ; xử lý các công 

trình xây dựng, tường rào sai so với gi y phép tại khu vực bố trí khoảng l i công 

trình nhằm tạo độ thông thoáng trên tr c đường này. 

Câu 101. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố yêu c u Công ty TNHH 

MTV Môi trường Đô thị thành phố Nha Trang nghiên cứu trồng thay thế các cây 

hoa sữa trên tuyến đường Nguy n Thiện Thuật  trước chung cư số 7 và số 9 

Nguy n Thiện Thuật  vì m i của hoa sữa gây khó chịu cho người dân, nh t là 

những người bị bệnh về hô h p. (Cử tri phường Lộc Thọ). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Tại chung cư số 09 Nguy n Thiện Thuật có 02 cây hoa sữa gây ảnh hư ng 

đến người dân, hiện nay UBND thành phố Nha Trang đã cho thay thế 02 cây hoa 

sữa bằng hai cây Bằng L ng. 

Câu 102. Liên quan lô đất 86 Quang Trung (nay là 41 Quang Trung): đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, tham mưu cơ quan chức năng không 

tổ chức bán đấu giá (có điều kiện) và giao cho UBND phường Lộc Thọ quản lý, 

sử dụng, sửa chữa bố trí tạm làm nơi hội họp nhân dân và trực gác đảm bảo an 

ninh, trật tự của cụm các tổ dân phố số 15-16-17-18. (Cử tri phường Lộc Thọ). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc kiến nghị không tổ chức bán đ u giá lô đ t 86 Quang Trung  nay là 

41 Quang trung  của cử tri phường Lộc Thọ là không ph  hợp; UBND thành phố 

vẫn triển khai lập phương án bán đ u giá theo chủ trương của UBND tỉnh KHánh 

H a tại V n bản số 2984 UBND- DNĐ ngày 16 6 2011. Để triển khai phương 

án bán đ u giá lô đ t nêu trên, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Trung tâm 

 hát triển Quỹ đ t khẩn trương lập và báo cáo phương án bán đ u giá lô đ t trên 

cho các hộ giáp ranh, liền kề, có nhu c u sử d ng cho ph  hợp với điều kiện thực 

tế và ph  hợp với quy định của pháp luật . 

Câu 103. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ban quản lý dịch v  

công ích thành phố Nha Trang quan tâm sớm triển khai kế hoạch làm hệ thống 

thoát nước thải sinh hoạt c p 3 tại các con hẻm trên địa bàn phường Lộc Thọ, 

trong đó có hẻm 15 Hoàng Hoa Thám  số mới 121 Hoàng Hoa Thám . (Cử tri 

phường Lộc Thọ). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hệ thống tuyến cống c p 3 trên địa bàn phường Lộc Thọ, trong đó có tuyến 

hẻm 15 Hoàng Hoa Thám  số mới 121 Hoàng Hoa Thám  thuộc Dự án môi 
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trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án Nha Trang  CCSE   do 

Ban  hát triển Khánh H a làm chủ đ u tư. 

Theo công v n số 297 BQL-QLDA3 ngày 01 4 2019 của Ban QLDA  hát 

triển tỉnh Khánh H a, các tuyến hẻm trên dự kiến triển khai thi công trong quý 2 

n m 2019. 

Câu 104. Việc giữ xe trước cổng Công an thành phố hiện nay vẫn c n hoạt 

động và thu tiền của người dân đến làm thủ t c hành chính. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri phường Lộc Thọ). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Công an thành phố Nha Trang do điều kiện về khu vực để xe cho người 

dân đến làm thủ t c hành chính trong tr  s  Công an thành phố c n hạn chế nên 

khi người dân đến làm thủ t c hành chính phải để xe bên ngoài. Nếu không có 

người giữ xe cho người dân sẽ dẫn đến kẻ gian lợi d ng để trộm cắp tài sản. Vì 

vậy hiện nay trước cổng Công an thành phố người dân vẫn đang tổ chức giữ xe 

thu tiền theo giá quy định của Nhà nước.  

Việc này, trong n m 2017 Công an thành phố đã chủ động trao đổi với 

phòng Tài chính – Kế hoạch về việc c p kinh phí thuê người trông coi bãi giữ xe 

trước tr  s  Công an thành phố. Qua làm việc thì kinh phí c p để thuê người 

trông giữ xe là 2.250.000 đồng tháng. Công an thành phố đã tiến hành tìm người 

trông giữ xe với mức kinh phí trên nhưng chưa có cá nhân hay tổ chức nào thỏa 

thuận làm việc với mức chi phí trên. 

Công an thành phố đang nghiên cứu bố trí khu vực để xe và thống nh t 

người trông giữ xe cho người dân đến làm thủ t c hành chính theo đ ng quy 

định, hoàn thành trong tháng 6/2019. 

Câu 105. Hiện nay phường Vĩnh Nguyên còn 62 hộ lồng, bè chưa được hỗ 

trợ sau bão số 12, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm hỗ trợ (Cử tri phường 

Vĩnh Nguyên). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Thực hiện công v n số 1838 SNN-CCTL ngày 27 6 2018 của S  Nông 

nghiệp và  hát triển nông thôn Khánh H a về việc rà soát, đề xu t bổ sung hỗ trợ 

thiệt hại nông nghiệp do cơn bão số 12 n m 2017; UBND thành phố đã tổ chức rà 

soát, thẩm định hồ sơ theo danh sách do UBND phường Vĩnh Nguyên gửi. C  thể 

phường Vĩnh Nguyên có 62 hồ sơ đề nghị được hỗ trợ thiệt hại, trong đó: 

1. Có 21 hồ sơ không đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị định số 02 2017 NĐ-

C  ngày 09 01 2017 của Chính phủ, UBND thành phố Nha Trang đã đề nghị 

UBND tỉnh hỗ trợ 07 triệu đồng hộ đối với 20 trường hợp; 01 trường hợp của 

Công ty TNHH Thiên Hà không thuộc đối tượng hỗ trợ. Đến nay, UBND phường 

Vĩnh Nguyên đã chi trả xong 140 triệu đồng cho 20 trường hợp này. 

2. Trong 41 trường hợp c n lại có hợp đồng mua bán, gi y chứng nhận 

kiểm dịch thì qua rà soát: 
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- 02 trường hợp không đủ điều kiện xét hỗ trợ:  

+ Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh H a: Do không thuộc đối tượng 

hỗ trợ theo Điều 2 Nghị định số 02 2017 NĐ-C  ngày 09 01 2017 của Chính phủ 

về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xu t nông nghiệp để khôi ph c sản xu t v ng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;  

+ Ông Hồ Quốc Tu n: Gi y chứng nhận kiểm dịch vận chuyển số 

716/2015/CN-KDTS ngày 05 11 2015 do Chi c c Th  y tỉnh Quảng Ninh c p đã 

bị tẩy sửa  tên người mua giống Hồ Ngọc Tu n thành Hồ Quốc Tu n . M t khác, 

trên Gi y kiểm dịch ghi địa chỉ người mua  Hồ Ngọc Tu n  là phường  h c 

Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh H a. Thực tế không có phường  h c 

Nam   thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh H a. Trong khi ông Hồ Quốc Tu n có 

địa chỉ thường tr  tại 148 Nguy n Khuyến, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha 

Trang. Do đó, không đề nghị xét hỗ trợ. 

- 39 trường hợp c n lại: UBND thành phố Nha Trang đã có công v n số 

6529/UBND-KT ngày 18 9 2018 về việc đề nghị thẩm định hồ sơ bổ sung hỗ trợ 

thiệt hại do bão số 12 n m 2017 gây ra gửi S  Nông nghiệp và  TNT Khánh H a 

thẩm định vì: các hộ mua giống tôm có nguồn gốc nhập t  nước ngoài về đến 

Cam Ranh  có gi y kiểm dịch  nhưng t  Cam Ranh về Nha Trang không có gi y 

kiểm dịch đ ng tên người đề nghị hỗ trợ  không có gi y kiểm dịch chính chủ . 

M t khác, một số hộ mua giống cá t  các trại sản xu t giống trên địa bàn thành 

phố Nha Trang chỉ có hóa đơn giá trị gia t ng mua bán mua giống  không có gi y 

kiểm dịch . 

Do các chủ bè mua giống thủy sản trong tỉnh không có gi y kiểm dịch 

“chính chủ” nên UBND tỉnh Khánh H a đã có công v n số 11690 UBND-KT 

ngày 15 11 2018 về việc xem xét hỗ trợ đối với các hộ nuôi trồng thủy sản thiếu 

gi y kiểm dịch, chỉ có gi y mua bán và hóa đơn mua giống gửi Ban chỉ đạo 

Trung ương về  h ng chống thiên tai; Bộ Nông nghiệp và  hát triển nông thôn 

để được hướng dẫn để có c n cứ xét hỗ trợ.  

Ngày 16/4/2019,  UBND tỉnh đã có Quyết định số 1068 QĐ-UBND về bổ 

sung có m c tiêu n m 2019 cho thành phố Nha Trang. UBND thành phố đã có 

Quyết định số 921 QĐ-UBND ngày 24 4 2019 về phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 

39 hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè trên biển bị thiệt hạ do cơn bão số 12 n m 2017 

 không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị định số 02 2017 NĐ-C   trên địa bàn thành 

phố Nha Trang. 

Câu 106. Giáo viên dạy học tại Vũng Ngán, Bích Đầm chưa được hưởng 

chế độ xã đảo, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết (Cử tri 

phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Theo Quyết định số 2312 QĐ-TTg ngày 18 12 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ, phường Vĩnh Nguyên được công nhận là xã đảo. Tuy nhiên, theo Quyết định 

số 131 QĐ-TTg ngày 25 01 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
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danh sách các xã đ c biệt khó kh n v ng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 

2016-2020, phường Vĩnh Nguyên không có trong danh m c các xã đ c biệt khó 

kh n. Do vậy, các giáo viên dạy học tại Vũng Ngán, Bích Đ m phường Vĩnh 

Nguyên không được hư ng chế độ xã đảo đ c biệt khó kh n.  

Câu 107. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư sửa chữa đường C2 

vì bị hư hỏng, ngập nước (Cử tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

N m 2015, UBND thành phố Nha Trang đã có Quyết định số 4013 QĐ-

UBND ngày 22 10 2015 về việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng 

c p đường C2, phường Vĩnh Nguyên; chủ đ u tư UBND phường Vĩnh Nguyên; 

quy mô đ u tư xây dựng, m  rộng theo đ ng lộ giới quy hoạch rộng 10m. Do trên 

tuyến đường C2 có đ u nối thoát nước của dự án Khu đô thị Mipeco; do đó ngày 

24 4 2019 UBND phường Vĩnh Nguyên đã tổ chức họp với chủ đ u tư dự án Khu 

đô thị Mipeco để thống nh t phương án đ u tư tuyến đường C2. Qua cuộc họp 

các bên đã thống nh t phương án đ u tư như sau: 

- Cty TNHH MTV Tổng Công ty   ng d u Quân đội chịu trách nhiệm đ u 

tư tuyến cống trên đường C2 bằng nguồn kinh phí của Công ty. 

- UBND phường Vĩnh Nguyên: Sau khi Cty TNHH MTV Tổng Công ty 

  ng d u Quân đội hoàn thành đ u tư tuyến cống, UBND phường Vĩnh Nguyên 

sẽ triển khai đ u tư ph n đường giao thông và bồi thường giải phóng m t bằng 

 bằng nguồn ngân sách.  

Hiện nay, UBND phường Vĩnh Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình để thẩm định, phê duyệt theo quy định.  

Câu 108. Các hộ dân đang sinh sống tại khu Công ty vật tư tổng hợp cạnh 

chung cư An Bình, Vĩnh Nguyên nhiều năm không được phép sửa chữa xây dựng 

nhà, đề nghị UBND thành phố quan tâm giải quyết (Cử tri phường Vĩnh Nguyên). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

C n cứ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết  xây dựng tỷ lệ 1 2000  QH 

phân khu  v ng công nghiệp kho Bình Tân, Nam thành phố Nha Trang được 

UBND tỉnh Khánh H a phê duyệt tại Quyết định số 1014 QĐ_UBND ngày 

24 4 2012: Các thửa đ t của các hộ dân đang sinh sống tại khu Công ty vật tư 

tổng hợp cạnh chung cư An Bình, phường Vĩnh Nguyên thuộc quy hoạch đ t 

Giao thông có lộ giới rộng 30,0m hướng tuyến tiếp giáp đường Tô Hiệu và quy 

hoạch đ t Dịch v  hỗn hợp. 

Khu vực trên không đủ điều kiện được c p Gi y phép xây dựng có thời 

hạn. Trường hợp các hộ dân muốn sửa chữa c n nhà với quy mô theo hiện trạng, 

không làm thay đổi kiến tr c các m t ngoài, kết c u chịu lực, công n ng sử d ng, 

không làm ảnh hư ng đến môi trường, an toàn công trình, không cơi nới m  rộng 
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thì được mi n Gi y phép xây dựng được quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 89 

Luật  ây dựng số 50 2014 QH13 ngày 18 6 2014. 

Hiện trạng nhà   nếu có nguy cơ s p đổ trong m a mưa bão thì các hộ dân 

phải chủ động có phương án chống đ  ho c biện pháp tự ph ng ng a, ng n ch n 

tai nạn ho c đề nghị UBND phường Vĩnh Nguyên gi p đ  để đảm bảo an toàn 

cho tính mạng người trong gia đình và người xung quanh. 

Câu 109. Trường tiểu học Vĩnh nguyên 1 chật hẹp, ngập lụt, học sinh 

đông, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm có biện pháp mở rộng trường (Cử 

tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Khu đ t có ký hiệu CC-01 với diện tích 7000 m
2
 trong khu quy hoạch Kho 

cảng Bình Tân đã được UBND tỉnh thống nh t để đ u tư xây dựng trường tiểu 

học Vĩnh Nguyên 1. Hiện nay, khu đ t này Kho cảng Bình Tân chưa bàn giao cho 

UBND tỉnh quản lý, đồng thời UBND tỉnh đã chỉ đạo S   ây dựng xem xét việc 

xây dựng các ki ốt trái phép và báo cáo để thực hiện tháo g , bàn giao quỹ d t 

trên. Sau khi Kho cảng Bình Tân bàn giao quỹ đ t trên cho tỉnh, UBND thành 

phố xem xét việc đ u tư xây dựng trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1. 

Câu 110. Cây xăng Dã Tượng gây cản trở giao thông, đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố quan tâm giải quyết (Cử tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề 

này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Theo hiện trạng cây x ng Dã Tượng có vị trí tiếp giáp m t đường Dã 

Tượng. Trong thời gian qua tại khu vực này chưa xảy ra  n tắc và gây cản tr  

giao thông.   

Câu 111. Hiện nay tại khu vực Hòn Mun khách Trung Quốc xả rác bừa 

bãi gây ô nhiễm môi trường, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý 

(Cử tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hàng ngày, H n Mun đón nhiều du khách đến tham quan, l n biển. Một 

số người không có ý thức đã xả rác b a bãi  không riêng khách Trung Quốc .  

Tại H n Mun, khu vực đón khách tham quan khu bảo tồn biển  trên đảo  

có bố trí một số th ng đựng rác, hàng ngày đều có người quét dọn, làm vệ sinh và 

thu gom rác về phía sau để xử lý. Rác hữu cơ như vỏ trái cây, thức  n th a… 

được ủ men vi sinh để làm phân bón cho cây; rác thải nhựa được thu gom chuyển 

về bờ. Trên ghềnh đá quanh đảo, có tình trạng rác thải vương vãi do một số du 

khách xả ho c do sóng đánh dạt vào. Đoàn thanh niên Ban quản lý Vịnh có  

tổ chức làm vệ sinh, nh t rác hàng tháng. 

V ng nước khu vực phía Đông Bắc H n Mun thường có nhiều rác thải trôi 

nổi theo các d ng chảy tập trung về, nh t là sau các đợt mưa, gây m t mỹ quan. 

Ban quản lý Vịnh Nha Trang có kế hoạch vận động phối hợp các tổ chức, doanh 

nghiệp thu gom hàng quý ho c khi phát hiện lượng rác nhiều. V a qua, vào ngày 

22 3 2019, đơn vị đã phối hợp với 02 câu lạc bộ l n Sailing Club và Scuba 
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diving; các tình nguyện viên đến t  Câu lạc bộ doanh nhân trẻ Khánh Hoà JCI, 

Câu lạc bộ kh i nghiệp Star up Khánh Hoà, khách sạn Sheraton và một số tình 

nguyện viên nước ngoài đã thực hiện thu gom được 200 bao rác  khoảng 1 t n , 

gồm hộp xốp, th ng xốp, lưới đánh cá, chai nhựa... Báo Khánh H a online có 

đưa tin . 

Ngoài ra, Ban quản lý Vịnh Nha Trang duy trì phối hợp các doanh nghiệp 

dịch v  du lịch, câu lạc bộ l n làm vệ sinh, nh t rác dưới đáy biển H n Mun theo 

định kỳ 02 l n tháng. Đơn vị cũng đã cung c p vợt cho các hộ đi th ng đáy kính 

để vớt rác trôi nổi, góp ph n làm sạch đẹp v ng m t nước biển khu bảo tồn biển 

Hòn Mun. 

Câu 112. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng kẹt 

xe tại các tuyến đường Tô Hiệu, Hoàng Diệu, Nguy n Tri  hương, Dã Tượng 

(Cử tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 29 QĐ-UBND ngày 

16 01 2019 về tổ chức phân luồng giao thông tại một số tuyến đường và khu vực 

trên địa bàn thành phố Nha Trang. Trong đó, có nội dung c m một số loại 

phương tiện ô tô không được vào trung tâm thành phố vào giờ cao điểm sáng, 

chiều dẫn đến gia t ng các loại phương tiện lưu thông tại một số tuyến và khu 

vực khác của thành phố như: Đường Tô Hiệu, Hoàng Diệu, Nguy n Tri  hương, 

Dã Tượng,… Trước tình hình trên, UBND thành phố sẽ xem xét đẩy nhanh tiến 

độ các công trình đ u nối các tuyến đường như: Nguy n Thiện Thuật – Tr n Nhật 

Duật, sân bay, Hoàng Diệu, Đường A4,… để giải quyết  n tắc giao thông. Ngoài 

ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố sẽ tiếp t c t ng 

cường công tác tu n tra kiểm soát, đứng chốt, phân luồng, điều h a giao thông 

trên các tuyến và khu vực trên vào giờ cao điểm sáng, chiều. 

Câu 113. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho cử tri biết đường 

Nguyễn Tri Phương có đầu tư xây dựng lại không (Cử tri phường Vĩnh Nguyên). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện nay, việc đ u tư đường Nguy n Tri  hương không có trong Kế hoạch 

đ u tư công trung hạn thành phố n m 2016-2020. Qua kiểm tra m t đường 

Nguy n Tri  hương vẫn c n tốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan 

đô thị.   

Câu 114. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết tình 

trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Đồng Muối, tổ 3 An Hòa quá nặng (Cử tri 

phường Phước Hải). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Để giải quyết tình trạng nước ngập  ng, gây ô nhi m môi trường tại khu 

vực Đồng muối, tổ 3 An H a, UBND thành phố Nha Trang đã có công v n số 

1237/UBND-QLĐT ngày 21 02 2019:  

- Chỉ đạo Công ty Cổ ph n B t động sản Hà Quang: 
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+ Thường xuyên kiểm tra, nạo vét định kỳ hệ thống thoát nước t  hẻm 324 

đ u nối vào dự án Khu đô thị Lê Hồng  h ng 1. 

+ Lập hồ sơ phương án thiết kế hệ thống tuyến cống thoát nước mưa trên 

đường số 18 và các hẻm nhánh lân cận t  khu dân cư giáp ranh dự án Khu đô thị 

Lê Hồng  h ng 1 để giải quyết thoát nước.  

- Giao UBND phường  hước Hải thường xuyên kiểm tra và nhắc nh , 

tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đối với các hộ ch n nuôi, vận động các 

hộ ch n nuôi khử m i tại khu vực chuồng nuôi, không t ng số lượng đàn mới, 

thường xuyên thu gom ch t thải phát sinh theo đ ng quy định. Cải tạo ho c xây 

mới h m chứa để thu gom ch t thải tận d ng làm khí Biogas. 

Câu 115. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý việc đậu đỗ 

xe tại hẻm 34 Lê Hồng Phong gây cản trở giao thông và kiểm tra, xử lý trụ điện 

tại hẻm 34 Lê Hồng Phong gây cản trở giao thông (Cử tri phường Phước Hải). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

* Về đậu đỗ xe tại hẻm 34 Lê Hồng Phong gây cản trở giao thông: 

Về việc này, UBND thành phố Nha Trang  đã có Công v n yêu c u Công 

an thành phố Nha Trang, t ng cường lực lượng, tập trung xử lý tình trạng xe đậu, 

đỗ tại hẻm 34 Lê Hồng  hong gây cản tr  giao thông. 

* Về trụ điện tại hẻm 34 Lê Hồng Phong gây cản trở giao thông: 

Qua kiểm tra thực tế hẻm 34 Lê Hồng  hong, các tr  điện hiện hữu là tr  

đèn chiếu sáng và tr  vi n thông  tr  bê tông cốt thép . Do hẻm bê tông không có 

ph n lề đường nên các tr  bê tông chiếu sáng và tr  vi n thông nằm sát tường rào 

nhà dân là ph  hợp để đảm bảo chiếu sáng và đảm bảo an ninh trật tự trong khu 

vực dân cư. 

Câu 116. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm giải quyết các v n đề 

còn tồn đọng tại Dự án Hà Quang 2 và giải quyết tình trạng thoát nước khu vực 

xung quanh dự án gây ngập nước tại hẻm 324, tổ 3 An H a (Cử tri phường 

Phước Hải). 

- Về giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại Dự án Hà Quang 2 

UBND thành phố Nha Trang đã tích cực chỉ đạo các ph ng chuyên môn có 

liên quan, UBND phường  hước Hải và Công ty Cổ ph n B t động sản Hà 

Quang  chủ đ u tư dự án Khu đô thị mới Lê Hồng  hong II  để giải quyết các tồn 

đọng dự án tại các Công v n số 8456 UBND-V  ngày 27 11 2018, Công v n số 

1876/UBND-V  ngày 15 3 2018, Công v n số 2039 UBND-VP ngày 20/3/2019.  

Qua kiểm tra hồ sơ có nhiều trường hợp tách thửa, lập hồ sơ bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư chưa ph  hợp, UBND thành phố Nha Trang đang giao UBND 

phường  hước Hải rà soát lại t t cả các hồ sơ, kiểm tra, xác minh, xác nhận 

nguồn gốc đ t theo đ ng quy định tại các Công v n số 1490 UBND-VP ngày 

01 3 2019 và Công v n số 2944 UBND-TNMT. Trên cơ s  đó Công ty Cổ ph n 
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B t động sản Hà Quang lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư báo cáo 

Hội đồng BTHT và TĐC dự án Khu đô thị mới Lê Hồng  hong II họp xét theo 

quy định. 

- Về giải quyết tình trạng thoát nước khu vực xung quanh dự án gây 

ngập nước tại hẻm 324, tổ 3 An Hòa 

Khu vực ngập  ng là khu dân cư hiện trạng thuộc dự án Khu đô thị VCN – 

 hước Long tiếp giáp với dự án Khu đô thị Lê Hồng  hong 1. Nguyên nhân do:  

+  h n thuộc Khu đô thị VCN –  hước Long: Các tuyến mương thu nước 

không có miệng thu, tại các hố ga chuyển hư ng chỉ bố trí các t m đan đ c lỗ 

Ø32mm để thoát nước. 

+  h n thuộc Khu đô thị Lê Hồng  hong 1: Tuyến cống Ø1000 trên đường 

số 15 có lượng b n dày 0,4m. 

UBND thành phố Nha Trang đã có v n bản số 3553 UBND-DVCI ngày 

08 5 2019 về việc giải quyết tình trạng ngập  ng tại hẻm 324, tổ 3 An Hoà, 

phường  hước Hải, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Công ty Cổ ph n B t 

động sản Hà Quang: 

-  Công ty C  B t động sản Hà Quang kiểm tra nạo vét hệ thống thoát 

nước, trên đường số 15 thuộc dự án Khu đô thị Lê Hồng  hong I. Bổ sung lưới 

chắn rác, nâng hộp nối tuyến cống Ø800 cuối hẻm 324 tiếp giáp với dự án Khu 

đô thị Lê Hồng  hong I, hoàn thành trước ngày 6 6 2019.  

- Công ty Cổ ph n Đ u tư VCN thường xuyên kiểm tra, Bổ sung lưới chắn 

rác các tuyến mương thoát nước khu dân cư hiện trạng thuộc dự án Khu đô thị 

VCN –  hước Long, hoàn thành trước ngày 20 6 2019. 

Câu 117. Hiện nay số hộ của tổ dân phố Phước Lộc 1 quá lớn, 350 hộ, đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường cán bộ tổ phó tổ dân phố để quản lý 

(Cử tri phường Phước Hải). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

C n cứ Thông tư số 04 2012 TT-BNV ngày 20 4 2012 của Bộ Nội v  

hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; tại điều 4 quy định về tổ 

chức của tổ dân phố: Mỗi tổ dân phố có 01 Tổ trư ng, 01 Tổ phó tổ dân phố và 

các tổ chức tự quản khác của tổ dân phố. Trường hợp tổ dân phố có trên 600 hộ 

gia đình thì có thể bố trí thêm 01 Tổ phó tổ dân phố.  

Do đó, với quy mô số hộ dân của tổ dân phố  hước Lộc 1, phường  hước Hải 

hiện nay chỉ có 350 hộ nên chưa đủ điều kiện để bố trí thêm 01 Tổ phó tổ dân phố. 

Câu 118. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho cử tri biết nhà văn hóa 

tổ 3 Phước An Hòa khi nào thi công (Cử tri phường Phước Hải). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Công trình Cải tạo, sửa chữa nhà v n hóa  hước An H a, phường  hước 

Hải được UBND thành phố  hê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tại 
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Quyết định số 8730 QĐ-CT-UBND ngày 19 10 2018, với thời gian thực hiện 

n m 2019.   

Hiện nay, công trình đã được UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà th u, trong đó thời gian bắt đ u tổ chức lựa chọn nhà th u thi công thực 

hiện trong Quý II 2019, thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.  

Câu 119. Dự án đường nối vào sân bay Nha Trang (tại tổ 2 Phước An Nam) 

đến vòng xoay khu đô thị Hà Quang hiện nay quá lâu không thực hiện, đề nghị Ủy 

ban nhân dân thành phố xem lại nếu không thực hiện thì có thông báo cho dân (Cử 

tri phường Phước Hải). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

C n cứ Quyết định số 2909 QĐ-UBND ngày 29 9 2016 của UBND tỉnh 

Khánh H a về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh c c bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1 500 Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng  hong I, thành phố Nha Trang và Quyết 

định số 2910 QĐ-UBND ngày 29 9 2016 của UBND tỉnh Khánh H a về việc phê 

duyệt quy hoạch sử d ng đ t và quy hoạch giao thông trong đồ án Điều chỉnh c c 

bộ Quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1 500  một số khu vực thuộc Khu Trung tâm đô thị 

Thương mại – Dịch v  - Tài chính – Du lịch Nha Trang và các tuyến đường, n t 

giao thông kết nối thì “không có đường nối từ đường băng sân bay cũ đến vòng 

xoay Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, đã điều chỉnh hướng tuyến và lộ giới 

đường trục chính khu vực (đường băng sân bay cũ) đoạn từ giao với đường số 18 

thành 25m để kết nối với đường Lê Hồng Phong tại lô đất cây xanh CX14 (không 

đấu nối ra đường Vân Đồn theo quy hoạch được duyệt)”. 

Về việc công bố quy hoạch: UBND thành phố Nha Trang đã thực hiện 

công bố quy hoạch bằng các hình thức: Tổ chức hội nghị công bố quy hoạch; 

Đ ng nội dung trên Cổng thông tin điện tử thành phố Nha Trang; Đ ng nội dung 

trên Báo Khánh H a; Treo panô công bố quy hoạch tại tr  s  UBND các phường: 

Lộc Thọ; Tân Lập;  hước Hải;  hước H a; Vĩnh Nguyên;  hước Long và tại khu 

vực điều chỉnh quy hoạch. 

Câu 120. Đường số 4 khu vực tổ 3 An Hòa không có biển báo giao thông, 

đề nghị UBND thành phố quan tâm gắn biển báo (Cử tri phường Phước Hải). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường số 4 khu vực tổ 3 An H a, phường  hước Hải là khu vực ngã giao 

giữa đường số 4 và đường số 22. Hiện nay, đường số 4, đoạn t  đường số 6 đến 

đường số 22 đã được lắp đ t biển báo giao thông. Riêng đường số 4 đoạn t  

đường số 22 đến đường số 28 đang thi công nên chưa lắp đ t biển báo, dự kiến sẽ 

hoàn thành việc lắp đ t biển báo trước ngày 30 6 2019.  

Câu 121. Đường Chí Linh khi mưa lớn bị ngập nước, nguyên nhân là do 

mái che khán đài A của Trung tâm thể dục thể thao thành phố chảy xuống, đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo Trung tâm thể dục thể thao có 

hướng khắc phục (Cử tri phường Phước Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố 

trả lời như sau: 
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Qua kiểm tra thực tế hệ thống thoát nước thuộc khán đài A của Trung tâm 

thể d c thể thao thành phố đã có máng thu nước và thu nước mưa vào hệ thống 

thoát nước của nhà thi đ u, không trực tiếp chảy xuống đường Chí Linh. Do đó 

việc kiến nghị đường Chí Linh bị ngập nước do mái che của Trung tâm TDTT 

gây ra là không ph  hợp. 

Ngoài ra, hiện nay Ban Quản lý DVCI thành phố Nha Trang đã cải tạo sửa 

chữa hệ thống hố thu dọc tuyến đường Chí Linh và đã hoàn thành. Do đó việc 

giải quyết ngập  ng trên tuyến đường trên đã được giải quyết.  

Câu 122. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm thay thế các nắp 

hố ga đường Chí Linh vì hiện nay đã hư hỏng và quan tâm đ u tư đoạn đường 

c n lại (Cử tri phường Phước Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như 

sau: 

- UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đã kiểm tra và thay thế 

05 t m đan hư hỏng bằng đan composite trên đường Chí Linh (đoạn từ đường 

Trần Thị Tính đến cuối đường). 

- Về nội dung: Đ u tư đoạn đường c n lại đường Chí Linh, UBND thành 

phố Nha Trang đã có v n bản số 3551 UBND-DVCI ngày 08/5/2019 giao phòng 

Tài chính – Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, đề 

xu t đ u tư theo thẩm quyền. 

Câu 123. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm sửa chữa, khôi 

phục lại đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Trần Nhật Duật, Nguyễn Thị Minh 

Khai, Vân Đồn (Cử tri phường Phước Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã có Công v n yêu c u Công ty TNHH 

MTV ACC Nha Trang khẩn trương thiết kế bổ sung 01 tr  đèn tín hiệu giao 

thông trên tuyến đường số 1 để đảm bảo an toàn giao thông tại n t giao bằng kinh 

phí thực hiện do Công ty TNHH MTV ACC Nha Trang chịu trách nhiệm chi trả; 

tuy nhiên đến nay Công ty TNHH MTV ACC Nha Trang chưa thực hiện, do đó 

UBND thành phố Nha Trang sẽ tiếp t c đôn đốc, yêu c u Công ty TNHH MTV 

ACC Nha Trang khẩn trương thực hiện. 

Câu 124. Đường Đồng Rọ hai đầu làm đường bê tông nhưng còn 100m 

sao không làm, phía đầu đường giáp với sông Quán Trường không có đèn đường 

(Cử tri phường Phước Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường Đồng Rọ thuộc thôn Vĩnh  uân, xã Vĩnh Thái hiện trạng là đường 

bê tông đã được đ u tư trước n m 2008, trong đó c n một đoạn sau trường M m 

non Vĩnh Thái hiện trạng là đường đ t. Do khu vực thôn Vĩnh  uân, xã Vĩnh 

Thái nằm trong quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh đã có thông báo thu hồi đ t 

do đó việc kiến nghị đ u tư đường và điện chiếu sáng tại khu vực trên là không 

ph  hợp.  
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Câu 125. Đường Đô Lương hiện nay còn một đoạn nhỏ, hẹp. Năm 2016 đã 

có chủ trương nâng cấp, tuy nhiên đến nay sao không thực hiện, đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố quan tâm đầu tư xây dựng (Cử tri phường Phước Hòa). Vấn 

đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường Đô Lương có lộ giới theo quy hoạch là 13m  3m+7m+3m ; n m 

2016 UBND thành phố Nha Trang đã có Quyết định số 4498 QĐ-UBND ngày 

14 10 2016 về việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng c p đường Đô 

Lương với nguồn vốn ngân sách thành phố 80% và địa phương vận động 20%. 

UBND phường  hước H a đã tổ chức vận động các hộ dân hiến đ t để m  rộng 

đường theo quy hoạch theo tinh th n Nghị quyết 17-NQ TU của Thành ủy; tuy 

nhiên qua vận động các hộ dân không đồng thuận với việc hiến đ t để nâng c p 

m  rộng đường theo quy hoạch được duyệt. Hiện nay, UBND phường  hước 

H a đang chỉnh sửa hồ sơ thiết kế theo yêu c u của ph ng Quản lý Đô thị tại v n 

bản số 23 TĐ-QLĐT- DCB ngày 08 4 2019, sau khi chủ đ u tư chỉnh sửa sẽ 

trình thẩm định và phê duyệt để triển khai thực hiện đ u tư theo quy định. Dự 

kiến công trình sẽ kh i công trong Quý 3 2019.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo V n ph ng; 

- Các chuyên viên; 

- Lưu: VT, Phúc. 
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