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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   4363   /UBND-VP Nha Trang, ngày  04   tháng    6   năm 2019 

V/v thực hiện các kết luận của Chủ 

tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 7 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố 

 

Thực hiện Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng 

nhân thành phố về Kết quả kỳ họp thứ 07 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha 

Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện 

các nội dung kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 7, 

cụ thể như sau: 

I. Về lĩnh vực tài chính – kế hoạch 

Vấn đề. Về quy định mua sắm tập trung, mua máy photo, máy lạnh, Ủy 

ban nhân dân thành phố nghiên cứu kiến nghị tỉnh giải quyết phù hợp và đáp 

ứng nhu cầu công việc và theo đề nghị của các đơn vị. Ủy ban nhân dân thành 

phố quan tâm trang bị, nâng cấp, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu trang thiết bị 

phục vụ của các đơn vị. 

Việc mua sắm tập trung máy photocopy và máy điều hòa nhiệt độ còn 

nhiều bất cập, thời gian mua sắm kéo dài, trong khi nhu cầu sử dụng các tài sản 

trên là rất cần thiết nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị.    

Ngày 31/01/2019, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 982/BC-

UBND báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 gửi UBND 

tỉnh Khánh Hòa và Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, trong đó UBND thành phố 

Nha Trang đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét không thực hiện mua 

sắm tập trung đối với máy photocopy và máy điều hòa nhiệt độ.  

Ngày 16/5/2019, Sở Tài chính có văn bản số 1517/TB-STC trả lời với nội 

dung: Việc mua sắm tập trung là chủ trương chung của Nhà nước từ Trung ương 

đến Địa phương nên tỉnh phải thực hiện. Tuy nhiên, Sở Tài chính sẽ phối hợp 

với Sở Tư Pháp chỉ đạo Trung tâm Đấu giá tỉnh để đôn đốc tiến độ thực hiện. 

II. Về lĩnh vực an ninh trật tự  

Vấn đề 1. Về tệ nạn ghi số đề, đề nghị xử lý điểm để tuyên truyền phòng 

ngừa tội phạm. Về cho vay nặng lãi, đề nghị mở chuyên án, xử lý điểm?  

1. Công tác đấu tranh với hành vi đánh bạc trái phép   
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Trên địa bàn thành phố Nha Trang, tệ nạn cờ bạc vẫn diễn ra tại các khu 

dân cư trong thành phố, các hình thức đánh bạc như ghi số lô, đề; cá độ đá banh; 

đánh bài, xóc dĩa…, có xu hướng ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp.  

Trong thời gian qua, Công an thành phố đã xây dựng và triển khai 03 kế 

hoạch triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn cờ bạc trên địa bàn thành 

phố; tích cực đấu tranh truy quét với các hành vi mua số lô, số đề, bán bảng đề, 

ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề. Qua đó, đã chỉ đạo lực lượng tổ chức rà soát, 

nắm tình hình, tiến hành đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kết 

quả, từ đầu năm 2019 đến nay đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 13 trường 

hợp với hành vi bán bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề với số tiền 

19.500.000 đồng. 

Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện các kế 

hoạch về tăng cường triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn cờ bạc, trong 

đó có tệ nạn ghi số đề, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội 

(ATXH) trên địa bàn thành phố. 

2. Công tác đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” 

Trước tình trạng cho vay lãi nặng diễn ra khá phức tạp, Công an thành 

phố đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi 

vi phạm pháp luật liên quán đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố 

triển khai đến Công an xã, phường và đội nghiệp vụ. Trước đó, lãnh đạo Công 

an thành phố đã có công văn chỉ đạo Công an các xã, phường và đội nghiệp vụ 

tăng cường công tác điều tra, xác minh, xử lý đối với chủ thuê bao dán quảng 

cáo, rao vặt về vay trả góp. Đồng thời, tiến hành tổ chức kiểm tra nơi ở, địa điểm 

kinh doanh các dịch vụ của một số đối tượng từ miền Bắc vào có biểu hiện cho 

vay nặng lãi trên địa bàn thành phố. 

Qua công tác xác minh, Công an thành phố xác định trên địa bàn không 

có tội phạm có tổ chức hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Tuy nhiên, tình 

hình một số nhóm đối tượng hoạt động tội phạm trên địa bàn thành phố vẫn diễn 

biến phức tạp. 

Công an thành phố đã lập danh sách thống kê cơ sở, cá nhân hoạt động 

cho vay nặng lãi, huy động lãi suất cao gồm 11 cơ sở cầm đồ, 05 cơ sở kinh 

doanh tài chính dưới dạng loại hình dịch vụ khác, 03 kinh doanh dạng đa cấp. 

Ngoài ra, đã lập danh sách 50 đối tượng gốc Bắc có hoạt động cho vay lãi nặng 

trên địa bàn thành phố và 79 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng 

có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Công an thành phố đang tiếp tục xác 

minh, có đối sách cụ thể đối với từng trường hợp để điều tra làm rõ. 

Bên cạnh đó, Công an thành phố đã tiếp nhận 06 vụ việc có dấu hiệu của 

tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Kết quả: 
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+ Quyết định Khởi tố vụ án: 01 vụ 

+ Quyết định không khởi tố vụ án: 01 vụ 

+ Quyết định xử phạt hành chính: 01 vụ - 02 đối tượng. 

+ Hiện đang củng cố hồ sơ đề xuất xử lý: 03 vụ  

Vấn đề 2. Về phòng cháy chữa cháy: Thực hiện hội diễn mô hình để tuyên 

truyền, qua đó phải chú trọng tập huấn, triển khai 4 tại chỗ, xây dựng lực lượng 

cho cơ sở về kỹ năng PCCC, nhất là tại các nơi chung cư, nhà cao tầng, các chợ 

tập trung đông người mua bán. 

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố tham mưu các 

văn bản về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ 

(CNCH) như: Kế hoạch số 1264/KH-UBND ngày 21/2/2019 của UBND thành 

phố về việc công tác PCCC và CNCH năm 2019, Công văn số 1510/UBND-CA 

ngày 01/3/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường PCCC khu dân cư, Công văn só 

367/QLHC ngày 28/01/2019 của Công an thành phố Nha Trang về việc tăng 

cường thực hiện công tác PCCC đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà 

chung cư trên địa bàn thành phố. 

Qua triển khai thực hiện, đã chỉ đạo lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH nhằm nâng 

cao ý thức, kiến thức PCCC cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức và chủ hộ 

gia đình, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng gas, 

điện, hóa chất, sắp xếp, lưu giữ hàng hóa, trang bị phương tiện PCCC, thoát 

nạn, thoát hiểm… 

Tổ chức hướng dẫn Công an các xã, phường tham mưu UBND xã, 

phường thành lập, kiện toàn các đội PCCC dân phòng ở các thôn, tổ dân phố, 

chung cư… ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện 

và đảm bảo các điều kiện duy trì hoạt đông của đội dân phòng (100% các xã, 

phường thành lập và duy trì đội dân phòng hoạt động hiệu quả, kịp thời xử lý sự 

cố cháy, nổ, cứu người bị nạn ngay từ khi mới phát sinh), xây dựng lực lượng 

dân phòng làm nòng cốt thực hiện phương châm bốn tại chỗ khi xảy ra các sự cố 

cháy, nổ, tai nạn; xây dựng các mô hình về phong trào toàn dân phòng cháy 

chữa cháy; bố trí kinh phí cho công tác PCCC. 

Ngày 21/3/2019, Công an thành phố ban hành công văn 942/QLHC về 

việc hướng dẫn xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, giao trách nhiêm 

cho Ban Chỉ huy Công an 05 xã, phường gồm phường Phước Hòa, Vĩnh 

Nguyên, Phước Long, xã Vĩnh Hiệp, Phước Đồng chủ động tham mưu UBND 

xã, phường xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức thực tập phương án chữa 

cháy năm 2019 tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư xe chữa cháy không tiếp cận 
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được. Qua đó đã phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh 

Hòa, Công an các xã, phường khảo sát và lập phương án chữa cháy cho địa bàn 

xã, phường và xây dựng kế hoạch tiến hành thực tập phương án chữa cháy nhằm 

góp phần nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCC cũng như 

khả năng xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ (dự kiến trong tháng 05 

và tháng 06/2019 sẽ tiến hành thực tập phương án). 

Vấn đề 3. Về an toàn giao thông: Đề nghị tiếp tục kiểm tra, xử lý kịp thời, 

tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng tham gia. Các giải 

pháp phối hợp hiệu quả để các lực lượng tham gia và xử lý hiệu quả, dứt điểm 

việc học sinh đi xe máy đến trường; các tụ điểm giữ xe xung quanh các trường 

học; quan tâm ý kiến của đại biểu về các tuyến đường đã nêu tên cụ thể như: nút 

giao thông 2/4 – Nguyễn Đình Chiểu lên trường Đại học Nha Trang, Tháp Bà 

(đặc biệt vào những ngày rằm), đường Trần Phú phải giải quyết có hiệu quả về 

trật tự, an toàn giao thông. 

1. Công tác xử lý học sinh đi xe máy đến trường, các điểm giữ xe xung 

quanh các trường học 

Công an thành phố đã chỉ đạo Công an phường, xã tham mưu cho Đảng 

ủy, UBND chỉ đạo UBMTQ và các ban ngành, đoàn thể, bảo vệ dân phố,… phối 

hợp với lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, tham gia đứng chốt, 

tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tổ chức cho các 

điểm giữ xe xung quanh các trường học ký cam kết về việc không cho học sinh 

trong các trường gửi xe máy tại bãi giữ xe. 

Kết quả đã kiểm tra, xử lý 02 điểm giữ xe tại khu vực xung quanh trường 

THPT Hà Huy Tập, 01 điểm giữ xe xung quanh trường Nguyễn Văn Trỗi, 01 

điểm giữ xe xung quanh trường Ischool; tạm giữ: 16 giấy đăng ký xe mô tô của 

học sinh đang gửi xe xung quanh tại các điểm trên, yêu cầu học sinh viết cam 

kết không điều khiển xe mô tô đến trường. 

Tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý học sinh vi phạm 

TTATGT; đứng chốt đảm bảo trật tự trước cổng các trường học vào giờ cao 

điểm sáng, chiều. Kết quả: lập biên bản 38 trường hợp học sinh vi phạm 

TTATGT, ra quyết định vi phạm hành chính 26 trường hợp với tổng số tiền 

16.700.000 đồng; đồng thời lập biên bản, xử lý VPHC 24 trường hợp chủ 

phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông với số 

tiền 21.600.000 đồng. 

Đã tổ chức cho điểm giữ xe tại cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

ký cam kết về việc không cho học sinh trường Lý Tự Trọng gửi xe máy tại bãi 

giữ xe. 
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Bên cạnh đó, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác 

tuyên truyền về TTATGT bằng nhiều hình thức như: 

- Phối hợp cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các phòng sự tuyên 

truyền, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính để 

tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh tuân thủ quy định của pháp luật nhằm đảm 

bảo an toàn giao thông cho trẻ em khi tham gia giao thông (02 tin, bài). 

- Lập danh sách vi phạm TTATGT của học sinh hàng tháng để thông báo 

về phòng giáo dục và đào tạo để có biện pháp răn đe, giáo dục, kỷ luật (24 

trường hợp). 

- Phát các tờ rơi tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho học sinh tại 20 

trường học trên địa bàn thành phố. 

Ngoài ra, Công an thành phố phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ 

chức tuyên truyền miệng tại các trường như: tiểu học Ngọc Hiệp, Tiểu học 

Phước Tiến, tiểu học Lộc Thọ, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghệ: 04 buổi 

với số lượng người 3.500 người tham dự. 

2. Đảm bảo TTATGT tại nút giao thông 2/4 – Nguyễn Đình Chiểu 

Công an thành phố Nha Trang đã phân công lực lượng tăng cường công 

tác tuần tra kiểm soát, đứng chốt điều hòa giao thông tại ngã giao đường 2/4 và 

Nguyễn Đình Chiểu. 

Kết quả từ ngày 24/2/2019 đến ngày 22/4/2019 đã lập biên bản 68 trường 

hợp (07 ô tô, 61 mô tô, xe máy). Phạt tiền 38.610.000 đồng (ba mươi tám triệu 

sáu trăm mười nghìn đồng). Trong đó, lỗi vi phạm chủ yếu: 

+ Dừng, đỗ sai quy định:   06 trường hợp; 

+ Không chấp hành đèn tín hiệu:  31 trường hợp; 

+ Không đội mũ bảo hiểm:   26 trường hợp; 

+ Chở quá số người quy định:  05 trường hợp. 

3. Đảm bảo TTATGT tại khu vực tháp Bà 

Tháp bà Ponaga là một trong những khu du lịch tâm linh nổi tiếng của 

thành phố Nha Trang, thu hút một lượng lớn khách du lịch tham quan viếng 

cảnh và hành lễ ở các đền tháp, đặc biệt vào các ngày lễ, rằm. 

Để đảm bảo TTATGT và giarmm ùn tắc giao thông tại khu vực Tháp Bà, 

UBND thành phố đã có quyết định phân luồng giao thông tạm thời tại đường 

Tháp Bà như: Tất cả các phương tiện ô tô dưới 16 chỗ chỉ được phép lưu thông 

một chiều theo hướng từ ngã ba đường Tháp Bà – 2/4 đến ngã ba đường Tháp 

Bà – Phạm Văn Đồng; cấm ô tô dừng, đỗ. Công an thành phố đã chỉ đạo lực 

lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đứng chốt điều hòa giao thông xung 

quanh khu vực Tháp Bà, đảm bảo TTATGT và phòng chống ùn tắc giao thông. 
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Kết quả từ ngày 24/2/2019 đến ngày 22/4/2019, đã lập biên bản 82 trường hợp 

(34 ô tô, 48 mô tô, xe máy). Phạt tiền 42.800.00 đồng (bốn mươi hai triệu tám 

trăm nghìn đồng). 

4. Đảm bảo TTATGT trên tuyến đường Trần Phú 

Để đảm bảo TTATGT và giảm ùn tắc giao thông tại tuyến đường Trần 

Phú, UBND thành phố Nha Trang đã triển khai thực hiện các quyết định phân 

luồng giao thông tạm thời trên tuyến. Trong đó có việc Cấm xe ô tô dừng, đỗ tại 

một số khu vực và Cấm ô tô khách có số chỗ ngồi trên 29 chỗ lưu thông trên 

đường Trần Phú (cả hai hướng đoạn từ ngã ba đường Trần Phú – đường Xóm 

Cồn đến ngã ba Trần Phú – đường Hoàng Diệu) vào giờ cao điểm sáng: Từ 06 

giờ 30 phút đến 08 giờ 00 phút; chiều: từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút; 

cấm rẽ trái, cấm rẽ phải và cấm quay đầu xe trên đường Trần Phú. Lực lượng 

Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an thành phố đã phân công lực lượng điều 

hòa giao thông trên tuyến đường Trần Phú vào giờ cao điểm sáng, chiều tại 02 

chốt: Trần Phú + Biệt Thự và Trần Phú + Đường vào Hẻm 86 Trần Phú. Tăng 

cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trần Phú, xử lý nghiêm các 

lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông như: Dừng, đỗ, quay đầu, 

đón, trả khách sai quy định… 

Kết quả từ ngày 24/2/2019 đến ngày 22/4/2019, lập biên bản 216 trường 

hợp (138 ô tô, 78 mô tô, xe máy). Phạt tiền: 102.750.000 đồng (một trăm lẻ hai 

triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Trong đó lỗi vi phạm chủ yếu: 

+ Dừng, đỗ sai quy định:    102 trường hợp; 

+ Quay đầu xe sai quy định:   14 trường hợp; 

+ Đi vào đường cấm:    07 trường hợp; 

+ Đón, trả khách không đúng nơi quy định: 02 trường hợp; 

+ Không đội mũ bảo hiểm:    59 trường hợp; 

+ Người nước ngoài vi phạm TTATGT: 11 trường hợp. 

III. Về lĩnh vực đô thị  

Vấn đề 1. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương thực hiện Đề 

án cây xanh của thành phố, bảo đảm tỉ lệ cây xanh/đầu người; nghiên cứu thổ 

nhưỡng, chủng loại cây xanh để bố trí phù hợp, tiết kiệm; việc trồng lại cây 

xanh sau bão 12, đề nghị khẩn trương thực hiện bổ sung. 

1. Đề án Nghiên cứu chỉnh trang cây xanh cảnh quan thành phố 

Nha Trang 

Đề án đã lấy ý kiến các ngành và thông qua UBND thành phố lần 1 ngày 

14/9/2018; lần 2 ngày 18/01/2019. Hiện nay, Hội liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật Khánh Hòa đã tổ chức hội thảo chuyên gia và hội thảo mở rộng và có ý 
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kiến phản biện. Ban Quản lý Dịch vụ công ích đang chỉnh sửa, hoàn chỉnh lại 

Đề án theo ý kiến phản biện và sẽ hoàn chỉnh và trình UBND thành phố trong 

tháng 5/2019. 

2. Trồng lại cây xanh sau bão 12: 

Cuối năm 2018,  UBND đã giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích thực hiện 

dự án: Trồng mới cây xanh khắc phục thiệt hại sau bão số 12 các tuyến đường 

trục chính và các địa bàn trung tâm thành phố với tổng mức đầu tư 7,26 tỷ đồng; 

khối lượng đã thực hiện chủ yếu như sau: 

- Trồng lại cây bóng mát các loại:  871 cây 

- Lắp đặt dàn hoa và trồng cây dây leo: 22 khung dàn các loại với 88 cây 

dây leo. 

- Trồng cây hàng rào: 801m 

Sau khi Đề án Nghiên cứu chỉnh trang cây xanh cảnh quan thành phố Nha 

Trang được phê duyệt, UBND thành phố Nha Trang sẽ chỉ đạo Ban Quản lý 

Dịch vụ công ích tham mưu đề xuất trồng, chỉnh trang cây xanh, công viên theo 

kế hoạch. 

Vấn đề 2. Về thi công Tỉnh lộ 3 xã Phước Đồng thuộc Sở Giao thông 

quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt và Sở Giao thông sẽ triển khai 

trong quý 2/2019, về đầu tư đường Phong Châu, xã Vĩnh Thái, đoạn cây xăng 

Phong Châu đến Đất Lành, thành phố đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, 

phòng Quản lý đô thị đang triển khai đấu thầu, trước mắt duy tu, sửa chữa san 

gạt cho nhân dân đi trước Tết; đoạn từ Đất Lành đến Tràng É - Ủy ban nhân 

dân cần phối hợp với các sở ngành của tỉnh và thực hiện tốt hơn, vì đã hứa hẹn 

quá nhiều lần nhưng chưa thực hiện. 

- Về thi công Tỉnh lộ 3 xã Phước Đồng  

Dự án đường Tỉnh lộ 3 thành phố Nha Trang và huyện cam Lâm đã được 

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 288/QĐ-

UBND ngày 28/01/2019; chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD các công trình giao 

thông tỉnh; thời gian thực hiện dự án từ 2018 ÷ 2020. Hiện nay, Ban QLDA 

ĐTXD các công trình giao thông tỉnh đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu 

lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các đơn vị được giao thực hiện giải phóng 

mặt bằng là Trung tâm phát triển quỹ đất Nha Trang và Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện Cam Lâm đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng. Dự kiến bắt đầu triển khai thi công vào quý III/2019. 

- Về thi công đường Phong Châu, Vĩnh Thái 

Tuyến đường này, UBND thành phố đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

tại Quyết định số 2992/QĐ-CT-UBND ngày 24/4/2019. Qui mô đầu tư: mặt 

đường bê tông xi măng rộng 6m, nền đường rộng 7,5m, chiều dài 947m; chủ đầu 
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tư: phòng Quản lý Đô thị. Hiện nay, phòng Quản lý Đô thị đang thực hiện đấu 

thầu. Dự kiến triển khai thi công tháng 6 năm 2019.   

IV. Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường  

Vấn đề 1. Về giải quyết dứt điểm 13 hộ tại Đình Phương Câu 

Kiến nghị của cử tri phường Vạn Thạnh về giải quyết dứt điểm nhà 14 

Phương Câu; cụ thể là trường hợp ông Võ Mạnh Hùng và bà Võ Thị Hạnh Nhơn 

trú 14 Phương Câu, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang. Lô đất có nguồn 

gốc như sau: 

Tại tờ bản đồ giải thửa tỷ lệ 1/500, tờ bản đồ số 3 xã Nha Trang Đông do 

Ty Điền địa Khánh Hòa (chế độ cũ) xác lập ngày 05/5/1963 thì toàn bộ lô đất 

ông Võ Mạnh Hùng - bà Võ Thị Hạnh Nhơn tại 14 Phương Câu nằm trong 

khuôn viên đất của Đình Phương Câu. 

Đình Phương Câu nguyên tọa lạc tại thôn Phương Câu, Tổng Xương Hà, 

huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa (nay là tổ dân phố Vạn Phương 2, phường 

Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do cộng đồng người dân 

làm nghề câu lưới đánh bắt hải sản tạo lập nên vào thế kỷ 18 (năm 1787) 

Trước năm 1975 Ban quản lý Đình Phương Câu đã cho ông Trịnh Hiệp 

mượn một phần để dựng quán hớt tóc và cho bà Lê Thị Út mượn một phần để 

dựng quán buôn bán rượu. Sau đó lô đất nêu trên sang nhượng qua nhiều người 

và đến ngày 10/6/1994 ông Võ Mạnh Hùng – bà Võ Thị Hạnh Nhơn đã mua lại 

nhà đất trên của vợ chồng bà Hồ Thị Ngọc Diệp, việc mua bán chỉ là giấy tay 

không có xác nhận của chính quyền địa phương. 

Ngày 05/10/1995, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 

2577/QĐ-UB công nhận Đình Phương Câu là di tích lịch sử văn hóa. 

Ngày 08/7/2002, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 

2250/QĐ-UB về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Nâng cấp đường 

Hoàng Văn Thụ, Nha Trang. Diện tích thu hồi 25,34m
2
, phần diện tích còn lại 

25,72m
2
 tại 14 Phương Câu. 

Ngày 28/12/2004, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 

3602/QĐ-UB với nội dung hợp thức hợp đồng thuê nhà ở cho ông Võ Mạnh 

Hùng – bà Võ Thị Hạnh Nhơn tại lô số 02 nhà số 1/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm và 

thu hồi phần diện tích còn lại 25,72m
2
 tại 14 Phương Câu nhưng ông không 

đồng ý. 

Ngày 23/12/2005, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 

2608/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 3602/QĐ-UB ngày 28/12/2004.  

Phần diện tích còn lại 25,72m
2
 tại 14 Phương Câu của ông Võ Mạnh 

Hùng - bà Võ Thị Hạnh Nhơn không có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng 

đất hợp pháp theo Luật Đất đai, khu đất thuộc di tích lịch sử văn hóa Đình 
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Phương Câu và là khu vực đang tranh chấp về đất đai giữa cá nhân (ông Hùng, 

bà Nhơn) với cộng đồng dân cư (Đình Phương Câu). Tranh chấp này đã được 

UBND phường Vạn Thạnh tổ chức hòa giải không thành theo Thông báo kết 

quả hòa giải số 683/UBND ngày 30/12/2008 của UBND phường Vạn Thạnh. 

Việc đề nghị được xây dựng nhà cấp 4 và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ông Võ Mạnh Hùng - bà Võ Thị Hạnh Nhơn trên phần đất không có 

một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp pháp theo Luật Đất đai, khu đất 

thuộc di tích lịch sử văn hóa Đình Phương Câu và là khu vực đang tranh chấp là 

không có cơ sở giải quyết. Các nội dung kiến nghị trên của ông Võ Mạnh Hùng 

– bà Võ Thị Hạnh Nhơn đã được Sở Xây dựng Khánh Hòa, UBND thành phố 

Nha Trang nhiều lần trả lời và báo cáo UBND tỉnh xem xét. UBND tỉnh đã có 

công văn số 7926/UBND-XDNĐ ngày 10/10/2016 thống nhất lưu đơn có cùng 

nội dung theo quy định. 

Khu vực Di tích Đình Phương Câu hiện nay có 13 hộ gia đình sinh sống 

trong khuôn viên đất thuộc Đình Phương Câu trong đó có hộ gia đình ông Võ 

Mạnh Hùng- số 14 Phương Câu.  

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên- 

Môi trường và UBND phường Vạn Thạnh phối hợp xây dựng phương án giải 

tỏa các hộ dân lấn chiếm Đình Phương Câu trả lại cảnh quan, không gian mặt 

tiền khu di tích, tạo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, hiện nay quỹ đất tái định cư 

phục vụ các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án trong khu vực còn hạn chế (dự án 

nâng cấp đường Nguyễn Thái Học, Vạn Hòa, Nguyễn Bỉnh Khiêm..) nên chưa 

thể bố trí cho 13 hộ gia đình bị giải tỏa toàn bộ nói trên trong thời điểm này. 

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát quỹ đất tái định cư thuộc 

các khu vực dự án để xem xét giải quyết. 

Vấn đề 2. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác 

đất đá, san lấp, phân lô đất nền 

Nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý đất đai, xây dựng và 

nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng của UBND các xã, 

phường; đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý nghiêm, triệt để các hành 

vi vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, nhất là hành vi lấn, chiếm, tự ý 

chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng công trình trái phép tại các 

khu quy hoạch, dự án… Ngày 10/4/2019, UBND ban hành công văn số 

2715/UBND-QLĐT về việc hướng dẫn UBND 27 xã, phường trình tự xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. 

Đồng thời, theo kế hoạch hàng năm UBND thành phố luôn chỉ đạo Phòng 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, phòng ban liên 

quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất trên địa 



10 

 

bàn, xây dựng các Kế hoạch thành lập Đoàn kiểm tra về quản lý, sử dụng đất và 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền. 

Vấn đề 3. Đối với các dự án đã quá 03 năm ảnh hưởng đời sống nhân 

dân trong vùng dự án treo 

Ngày 18/4/2019, UBND thành phố Nha Trang đã có công văn số 

2957/UBND-TNMT về việc rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai việc 

thu hồi đất trên địa bàn báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời đề 

xuất, kiến nghị hướng giải quyết. 

V. Về lĩnh vực giáo dục  

Vấn đề 1. Đề nghị ngoài xã Vĩnh Lương và phường Vĩnh Nguyên, Ủy ban 

nhân dân thành phố cần chú ý giải quyết tình trạng thiếu trường học ở các địa 

phương khác 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, đề xuất 

giải pháp để khắc phục, nâng cao tỷ lệ huy động nhà trẻ. Phòng Giáo dục và Đào 

tạo đã đề xuất xây dựng thêm nhà trẻ tại các xã, phường: Điểm Lư Cấm, phường 

Ngọc Hiệp (08 phòng học), trường MN Hướng Dương, phường Vĩnh Hải (06 

phòng học). Tuy nhiên, hiện ngành giáo dục đang gặp khó khăn về biên chế giáo 

viên, nhân viên, không đủ bổ sung cho các trường hợp xây mới trường, lớp. 

UBND thành phố đã có Công văn số 2877/UBND-GDĐT ngày 16/4/2019 

về việc báo cáo số liệu phục vụ việc rà soát, điều chỉnh biên chế sự nghiệp 

ngành giáo dục gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa để tổng hợp trình cấp có 

thẩm quyền xem xét. 

Vấn đề 2. Đất tại các dự án có diện tích đất trống, được quy hoạch là đất 

giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố cần tích cực và có giải pháp hiệu quả kêu 

gọi xã hội hóa xây dựng trường học theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

thành phố đã ban hành. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng 

Quản lý đô thị…rà soát quỹ đất giáo dục trong các khu đô thị. Kết quả rà soát 

như sau: 

TT Chủ đầu tư 
Ký 

hiệu 

Diện tích 

(m
2
) 

Ghi chú 

1 

Công Ty CP Đầu 

tư VCN Khu đô 

thị Phước Long II 

MN 2.026,6 Cam kết xây dựng trong năm 2018. 

Chưa thực hiện 

2 Công Ty CP Đầu CC 6.052 Cam kết xây dựng trong năm 2018. 
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tư VCN Khu đô 

thị Phước Long II 

Chưa thực hiện 

3 

Công Ty CP phát 

triển Nhà và Đô 

thị HUD Nha 

Trang 

NT 7.314 Cam kết xây dựng trong năm 2019. 

Đến nay chưa thực hiện. 

4 

Công Ty CP xây 

lắp vật tư kỹ thuật. 

An Bình Tân 

GD 03 5.456 Cam kết xây dựng trong năm 2019. 

Đến nay chưa thực hiện. 

5 

Công Ty CP xây 

lắp vật tư kỹ thuật. 

An Bình Tân 

GD 04 6.950 Cam kết xây dựng trong năm 2019. 

Đến nay chưa thực hiện. 

6 

Công Ty CP Vật 

tư Nông sản Khu 

dân cư Nam Vĩnh 

hải 

GD 01 2.312 Cam kết xây dựng trong năm 2019. 

Đến nay chưa thực hiện. 

7 

Công ty cổ phần 

đầu tư VCN Khu 

dân cư Vĩnh Điềm 

Trung 

NT9X 

29 

17.678 Công ty CP KINDERWORLD 

8 

Công Ty CP bất 

động sản Hà 

Quang 

GD 15.673 Đang lập dự án Trường Liên cấp 

MN, TH, THCS THPT Panorama 

II. Đến nay chưa hoàn thành 

9 

Công Ty TNHH 

Đầu tư Nhà An 

Khánh gói 7 

TMG7 1.954 Chưa bàn giao đất cho tỉnh 

10 

Công Ty TNHH 

Đầu tư Nhà An 

Khánh gói 7 

TMG7 3.652 Chưa bàn giao đất cho tỉnh 

11 

Công Ty Phát 

triển Đô thị Vĩnh 

Thái gói 5 

TMG5 3.155 Chưa bàn giao đất cho tỉnh 

12 

Công Ty Phát 

triển Nhà Thái 

Xuân gói 4 

TMG4 5.393 Chưa bàn giao đất cho tỉnh 
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13 
Kho cảng Bình 

Tân 

CC - 

01 

7.800 Kho cảng chưa bàn giao cho tỉnh 

hiện đang cho thuê làm các ki ốt 

14 
Kho cảng Bình 

Tân 

CC-02 10.300 Hiện còn tồn tại Công ty Rapexco 

sản xuất song mây. 

  

Các chủ đầu tư các khu đô thị đều có cam kết triển khai đầu tư xây 

dựng các trường mầm non chậm nhất là trong năm 2019 hoàn thành. Tuy 

nhiên, qua theo dõi đến nay chưa triển khai lập dự án và tiến hành đầu tư. Để 

sớm có quỹ đất đầu tư các trường mầm non nhằm giữ vững phổ cập mầm non 

5 tuổi trên địa bàn thành phố đã được UBND tỉnh công nhận, và tăng tỷ lệ thu 

hút các cháu được học tập vui chơi ở các trường theo quy định, UBND thành 

phố sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư sớm bàn giao quỹ 

đất giáo dục cho địa phương quản lý làm cơ sở đầu tư xây dựng trường theo 

hình thức xã hội hóa.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.HĐND, UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, Phúc. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

  
 

Nguyễn Anh Tuấn   
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