
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

Số:  3775    /UBND-VP 

V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị  

cử tri tại kỳ họp 02, 03, 04, 05 của  

Hội đồng nhân dân thành phố. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nha Trang, ngày  16  tháng 5 năm 2019 

   

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố  

 

UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 208/CV-HĐND 

ngày 27/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị cử tri tại kỳ họp 02, 03, 04, 05 của Hội đồng nhân dân thành phố, 

UBND 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 6. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức xử lý dứt điểm các vụ việc vi 

phạm trật tự xây dựng tại: 32/A2, 32/A3, 28 đường Hàn Thuyên, 38B Võ Trứ; 

cơi nới, chiếm dụng vỉa hè để buôn bán ngã tư đường Hoàng Văn Thụ - Lê Lợi. 

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

a. Về việc xử lý các vi phạm trật tự xây dựng: 

- Các hộ đường Hàn Thuyên 32/A2, 32/A3:  

 Căn cứ Quyết định số 9459/QĐ-CT-UBND ngày 29/10/2014 về việc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: đường Hàn thuyên, trong đó: Nền 

đường rộng 16m, mặt đường 8m, lề 4m x 2m = 8m, chỉ giới giải tỏa 16m. Ngày 

11/11/2016 UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 7926/QĐ-CT-

UBND điều chỉnh Quyết định số 9459/QĐ-CT-UBND ngày 29/10/2014 với các 

nội dung sau: Thay đổi nền đường Hàn Thuyên rộng 14m, mặt đường 8m, lề 3m 

x 2m = 6m, chỉ giới giải tỏa 14m (riêng các vị trí trụ sở cơ quan giải tỏa theo chỉ 

giới 16m). 

Khi tiến hành Dự án mở rộng tuyến đường Hàn Thuyên, các hộ 32A2 và 

32A3 đã bàn giao mặt bằng và sửa chữa lại nhà theo ranh giải tỏa 14m vi phạm 

xây dựng phòng lồi trên ban công. Tuy nhiên hiện nay do việc triển khai dự án 

chưa giải tỏa theo chỉ giới 16m, đồng thời các hộ dân đã bàn giao mặt bằng, do 

đó UBND thành phố thống nhất cho phép tồn tại các trường hợp vi phạm cho 

đến khi thành phố thực hiện giai đoạn 2 mở rộng đường 16m. Sau này, khi 

UBND thành phố Nha Trang tiếp tục mở rộng đường Hàn Thuyên theo chỉ giới 

16m thì việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB sẽ thực hiện theo quy định. Đối 

với việc chậm xử lý các công trình vi phạm, UBND thành phố Nha Trang đã 

chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị phải rút kinh nghiệm trong quá trình kiểm tra xử 
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lý. Đồng thời giao UBND phường Xương Huân tiếp tục hoàn tất các thủ tục xử 

lý, để thực hiện cưỡng chế theo quy định.  

- Hẻm 28 Hàn Thuyên:  

Ngày 13/7/2018, UBND thành phố Nha Trang ban hành Công văn số 

4779/UBND-QLĐT yêu cầu UBND phường Xương Huân lập hồ sơ xử lý vi 

phạm hành chính và cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng vi 

phạm lộ giới hẻm tại hẻm số 28 đường Hàn Thuyên, phường Xương Huân. Ngày 

30/7/2018, UBND phường Xương Huân có Công văn số 538/UBND báo cáo kết 

quả thực hiện xử lý tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm tại hẻm số 28 

đường Hàn Thuyên, phường Xương Huân; theo đó: Bà Nguyễn Hoàng Ly là chủ 

đầu tư điểm kinh doanh buôn bán đã tự tháo dỡ cổng, bảng hiệu, mái nhựa và 

khung trụ thép trên lộ giới hẻm đã lắp dựng trước đây và đang chuẩn bị giao trả 

mặt bằng cho chủ sử dụng đất. Hiện nay, qua kiểm tra bà Ly đã tự tháo dỡ cổng, 

bảng hiệu, mái nhựa và khung trụ thép trên lộ giới hẻm đã lắp dựng trước đây. 

- 38B Võ Trứ. 

Nhà đất tại số 38B Võ Trứ, phường Phước Tiến thuộc diện nhà ở do Nhà 

nước quản lý, Sở Xây dựng là cơ quan chủ quản, đơn vị trực thuộc là Trung tâm 

Quản lý nhà và chung cư ký hợp đồng cho thuê toàn bộ nhà ở với bà Lê Thị 

Hồng theo hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước số 191/HĐ ngày 

05/01/2010. Hiện trạng sử dụng: Nhà 01 tầng, tường gạch, mái tôn, nền xi măng, 

diện tích xây dựng 30,18 m2. 

Căn cứ theo hồ sơ cắm mốc tim đường được phê duyệt năm 1996 và công 

văn số 2087/SXD-QLKTQH ngày 30/8/2006 của Sở Xây dựng Khánh Hòa về 

việc “ Sử dụng hồ sơ khôi phục và xác định mốc giới các tuyến đường trong 

thành phố Nha Trang” thì căn nhà số 38B Võ Trứ, phường Phước Tiến thuộc 

quy hoạch giao thông góc giao đường Võ Trứ - Trần Bình Trọng, cụ thể: Diện 

tích vi phạm quy hoạch giao thông là 28,17 m2 , diện tích còn lại không vi phạm 

quy hoạch giao thông là 2,01 m2. 

Ngày 30/11/2016, UBND thành phố Nha Trang có văn bản số 

6965/UBND-QLĐT  báo cáo đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây 

dựng bố trí nơi ở khác cho bà Lê Thị Hồng và thu hồi nhà đất tại số 38B Võ Trứ, 

phường Phước Tiến để mở rộng thực hiện quy hoạch giao thông do phần diện 

tích còn lại không đủ điều kiện xây dựng. 

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 10529/UBND-

XDND giao Sở Xây dựng làm việc với bà Lê Thị Hồng (người thuê nhà) để 

tham mưu phương án bố trí nơi ở mới. 

Ngày 04/4/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 2731/UBND-

XNNĐ giao UBND thành phố Nha Trang thực hiện bố trí tái định cư cho bà Lê 
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Thị Thu Hồng theo quy định, giao Sở xây dựng tham mưu thu hồi đất sau khi 

hoàn thành việc giao đất ở cho bà Lê Thị Hồng.. 

Ngày 16/5/2017, UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản số 

2811/UBND-TTQĐ với nội dung thống nhất giao cho bà Lê Thị Hồng lô đất số 

58, ô 3 khu tái định cư Vĩnh Thái. Giao phòng Tài nguyên và môi trường tham 

mưu UBND thành phố banh hành Quyết định giao đất, Trung tâm phát triển quỹ 

đất phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện cắm mốc giao đất cho bà Hồng 

sau khi có quyết định giao đất tái định cư. 

Ngày 27/7/2017, UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 

4695/QĐ-UBND về việc giao đất cho bà Lê Thị Hồng để xây dựng nhà ở tại lô 

đất số 58, ô 3, đường số 9 rộng 13m khu tái định cư Đất Lành và ban hành văn 

bản số 4904/UBND-TNMT ngày 27/7/2017 báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa và 

Sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt giá đất tái định cư. 

Ngày 17/10/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 

3082/QĐ-UBND phê duyệt giá đất thị trường để giao đất cho bà Lê Thị Hồng. 

Ngày 03/11/2017, UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 

6555/QĐ-UBND bổ sung tiền sử dụng đất tại Quyết định số 4695/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2017 và đã thực hiện giao quyết định giao đất cho bà Lê Thị Hồng. 

Đối với việc tham mưu thu hồi đất, UBND thành phố Nha Trang đã ban 

hành văn bản số 8747/UBND-QLĐT ngày 14/12/2017 đề nghị Sở Xây dựng 

Khánh Hòa thực hiện việc thu hồi đất của Lê Thị Hồng theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh Khánh Hòa. 

Ngày 02/5/2018, UBND Nha Trang có văn bản số 2729/UBND-TNMT 

kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm quản lý nhà và chung cư bố trí nơi ở 

tạm cho bà Hồng để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định. 

Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 6180/UBND-

XDNĐ thống nhất cho bà Lê Thị Hồng được gia hạn thời gian sử dụng nhà, đất 

tại số 38B Võ Trứ để có thời gian thu xếp tài chính xây dựng nơi ở mới (đến hết 

tháng 2 năm 2019). Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện nay bà Lê Thị Hồng vẫn sử 

dụng nhà, đất tại số 38B Võ Trứ. UBND thành phố đã có văn bản số 

3726/UBND-QLĐT ngày 14/5/2019 kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thủ 

tục thu hồi đất theo quy định. 

b. Về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị tại ngã 

tư Hoàng Văn Thụ - Lê Lợi (quán nem Đặng Văn Quyên): 

Ngày 31/01/2019, UBND thành phố Nha Trang có Công văn số 

929/UBND-QLĐT chỉ đạo UBND phường Xương Huân tập trung kiểm tra tại 

các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, khu vực quán nem ngã 3 Lê Lợi - Hoàng 

Văn Thụ nhằm tránh tình trạng tái diễn. 
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Qua kiểm tra hiện nay khu vực Lê Lợi - Hoàng Văn Thụ (nem Đặng Văn 

Quyên) không còn tình trạng bày bàn ghế trên vỉa hè để kinh doanh buôn bán.  

UBND thành phố Nha Trang tiếp tục đôn đốc UBND phường Xương 

Huân tăng cường kiểm tra, xử lý, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường bày bán hàng hóa. 

Câu 12. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư nâng cấp hẻm 

157 đường 2/4 vì hiện nay đã xuống cấp (Cử tri phường Vạn Thắng). Vấn đề 

này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đối với việc đầu tư nâng cấp hẻm 157 (số mới 1170) đường 2/4, UBND 

thành phố đã cho phép đầu tư và đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công 

trình: Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước hẻm 1170 đường 2/4 tại 

Quyết định số 20560/QĐ-CT-UBND ngày 25/12/2017. Hiện nay, UBND 

phường Vạn Thắng đang điều chỉnh hồ sơ thiết kế theo văn bản số 5537/UBND-

TCKH ngày 10/8/2018 của UBND thành phố. Dự kiến triển khai thi công vào 

quý III/2019. 

Câu 14. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm giải quyết dứt điểm nhà 

14 Phương Câu để gia đình có nơi ở ổn định (Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn 

đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

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. 
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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 

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. 
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Câu 19: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nâng cấp và mở rộng đường 

Mai Thị Dõng (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời 

như sau: 

Đường Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc (tên mới là Mai Thị Dõng) có hiện trạng 

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

đường duy nhất nối đường Nguyễn Xiển và thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc.  

Về nâng cấp và mở rộng đường Mai Thị Dõng, UBND thành phố đã cho 

phép đầu tư tại Quyết định số 4472/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 về việc lập báo 

cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp đường Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc.  

Ngày 02/8/2018, UBND thành phố Nha Trang có Thông báo số 750/TB-

UBND, yêu cầu UBND xã Vĩnh Ngọc phối hợp với phòng Quản lý Đô thị kiểm 

tra lộ giới tuyến đường 10m và 13m để có cơ sở đề xuất phù hợp. Qua kiểm tra, 

theo Quy hoạch CTXD tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hòn 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 xuất gửi cho 

phòng Quản lý Đô thị và UBND thành phố Nha Trang đã có văn bản yêu cầu 

UBND xã Vĩnh Ngọc khẩn trương có phương án về tim tuyến và lộ giới phù hợp 

với điều kiện thực tế và định hướng quy hoạch đã được phê duyệt gửi phòng 

Quản lý Đô thị để kiểm tra và báo cáo cho UBND thành phố Nha Trang trước 

ngày 20/5/2019.  

Câu 20. Đất 5% của xã còn rất nhiều, nằm rải rác ở các thôn khác nhau 

trong xã, công tác quản lý chưa chặt chẽ, còn để dân lấn chiếm (ví dụ như khu 

đất Rẫy Nà tại thôn Văn Đăng 1, Cửu Hàm...), đề nghị thành phố có biện pháp 

kiểm tra, chỉ đạo quản lý và sử dụng đúng mục đích hoặc khảo sát cho xây dựng 

các nhà sinh hoạt văn hóa thôn hiện nay ở các thôn của xã chưa có (Cử tri xã 

Vĩnh Lương) (Kỳ họp thứ 3). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

- Đối với công tác quản lý đất công, đất công ích (5%): 

Triển khai theo Đề án Đo đạc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn 

thành phố, UBND xã Vĩnh Lương đã hoàn thiện việc đo đạc tại thực địa, hồ sơ 

họp xét về nguồn gốc đất, lập hồ sơ quản lý đối với các thửa đất công, đất công 

ích (5%) trên địa bàn xã Vĩnh Lương theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Chỉ 

thị số 02/CT-UBND ngày 12/10/2015 về tăng cường công tác quản lý đất đai 

trên địa bàn thành phố. 

Sau khi hoàn tất hồ sơ quản lý đất công, đất công ích (5%), UBND thành 

phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường (trong đó có 

UBND xã Vĩnh Lương) tổ chức thực hiện việc quản lý chặt chẽ các thửa đất 

công theo đúng mục đích sử dụng và theo hồ sơ đã được thiết lập, không để xảy 

ra tình trạng các hộ dân xây dựng lấn chiếm. 
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Đến nay qua làm việc với UBND xã Vĩnh Lương, trên địa bàn xã Vĩnh 

Lương không có tình trạng người dân lấn chiếm đất công tại khu đất Rẫy Nà tại 

thôn Văn Đăng 1, Cửu Hàm…như phản ánh của cử tri. Đồng thời thực hiện chỉ 

đạo của UBND thành phố tại công văn số 7674/UBND-TNMT ngày 

31/10/2018, UBND xã Vĩnh Lương đang tiếp tục rà soát, xây dựng phương án 

quản lý sử dụng các thửa đất công, đất công ích đề xuất UBND thành phố sử 

dụng đầu tư các công trình phục vụ mục đích công cộng theo quy định. 

- Việc xây dựng các nhà sinh hoạt văn hóa thôn: 

Thực hiện công tác đầu tư xây dựng để đạt các tiêu chí Nông thôn mới 

của xã Vĩnh Lương, UBND thành phố đã đầu tư xây dựng 03 cơ sở nhà văn hóa 

tại thôn Cát Lợi, Văn Đăng 3, Võ Tánh 2 xã Vĩnh Lương. Đối với 07 thôn còn 

lại, theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Lương không có quỹ đất phù hợp quy 

hoạch để xây dựng nhà văn hóa nên UBND xã đề xuất sử dụng các cơ sở vật 

chất hiện có như Hội trường UBND xã, các trường Tiểc học Vĩnh Lương 1, 2, 

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Trường mầm non Vĩnh Lương để phục vụ 

sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư. Đối với khu vực Rẫy Nà thuộc thôn 

Văn Đăng 1 có hiện trạng dân cư thưa thớt không tập trung nên không phù hợp 

để xây dựng nhà văn hóa và địa điểm Cửu Hàm thuộc thôn Lương Sơn 3, 

UBND xã đã bố trí sinh hoạt tập trung tại điểm Trường tiểu học Vĩnh Lương 2.  

Ngày 11/04/2019, UBND thành phố có công văn số 2787/UBND-TNMT, 

chỉ đạo UBND xã Vĩnh Lương tiếp tục thực hiện công tác rà soát quỹ đất công, 

đất công ích phù hợp để xây dựng nhà văn hóa tại 07 thôn chưa có nhà văn hóa. 

Câu 32. Khu vực tái định cư Hòn Đỏ nhiều năm nay không có hệ thống 

thoát nước, gây ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng, cử tri đã kiến nghị rất 

nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, đề nghị thành phố sớm có 

giải pháp giải quyết (Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Hạng mục thu gom hệ thống thoát nước thải khu vực Khu dân cư Đường 

Đệ là một trong những gói thầu của Dự án Môi trường bền vững các thành phố 

Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP) do Ban QLDA Phát triển tỉnh 

Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Theo phản hồi của Ban QLDA Phát triển Tỉnh: Hồ 

sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục tuyến cống cấp 3 khu vực phường Vĩnh 

Hòa đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 3281/QĐ-

UBND ngày 31/10/2017, tuy nhiên do vướng mắc về nguồn vốn trung ương 

chưa được bố trí nên chậm triển khai so với kế hoạch ban đầu, hạng mục này dự 

kiến triển khai thi công từ Quý II/2019, thời gian hoàn thành 18 tháng. Ban 

QLDA Phát triển Tỉnh sẽ ưu tiên triển khai thi công khu vực tái định cư Hòn Đỏ 

ngay sau khi hợp đồng các các gói thầu được ký kết. 

Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 2548/UBND-

DVCI ngày 03/4/2019 kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm, đôn đốc Ban 
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Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa thực hiện các gói thầu theo đúng tiến 

độ đã cam kết, giải quyết tình trạng ngập úng và xử lý nước thải tại khu vực, 

đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu dân cư. 

Câu 38. Đề nghị UBND thành phố sớm đầu tư đường vành đai Núi Sạn, 

nâng cấp mở rộng đường Dương Vân Nga, hiện không có hệ thống thoát nước, 

xuống cấp trầm trọng, việc đi lại của người dân rất khó khăn (Cử tri phường 

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

* Về đầu tư đường Vành Đai núi Sạn: 

Khu vực này hiện nay thành phố đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 

1/500 khu dân cư khu vực Tây 2/4 (phường Vĩnh Phước, Vĩnh Hải) và đã đưa 

vào nghiên cứu khu vực này trục cảnh quan cây xanh chính cho khu vực để giải 

quyết vấn đề về môi trường, hành lang bảo vệ núi Sạn tạo nên tuyến đường liên 

kết giữa 02 khu vực Bắc – Nam núi Sạn thuận tiện cho công tác quản lý. Đồng 

thời cũng đề xuất thêm quỹ đất tái định cư phục vụ cho người dân bị ảnh hưởng 

khi thực hiện quy hoạch (đường Dương Vân Nga); Đồ án đã lấy ý kiến góp ý 

các Sở ngành và cộng đồng dân cư đã hoàn chỉnh. Sau khi quy hoạch được phê 

duyệt, UBND thành phố sẽ bố trí kế hoạch để thực hiện dự án nhằm quản lý trật 

tự XD theo quy hoạch đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân. Trước mắt, UBND 

thành phố giao UBND các phường xung quanh khu vực núi sạn tăng cường công 

tác quản lý TTXD, xử lý nghiêm tình trạng phá núi lấn chiếm đất cây xanh xây 

dựng nhà trái phép. 

* Giải quyết thoát nước trên đường Dương Vân Nga: 

Để xử lý thoát nước, UBND thành phố đã cho phép đầu tư và đã phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hệ thống tuyến ống cấp 3 năm 2019 

(trong đó có tuyến thoát nước trên đường Dương Vân Nga), tại Quyết định số 

8897/QĐ-CT-UBND ngày 25/ 10/2018, chủ đầu tư Ban Quản lý Dịch vụ công 

ích. Hiện nay, Ban Quản lý Dịch vụ công ích đang thực hiện lựa chọn nhà thầu. 

Dự kiến triển khai thi công vào quý II/2019.  

Câu 48. Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã diễn biến phức 

tạp, và đối xử không công bằng trong xử lý, ở Thôn Văn Đăng 2: cùng là không 

có giấy phép xây dựng nhưng có nhà thì bị đập phá, cưỡng chế phá dỡ; có nhà 

thì cho tồn tại hoặc không bị xử lý gì, đề nghị thành phố kiểm tra, xử lý công 

bằng, đúng quy định (Cử tri xã Vĩnh Lương).  

Và Câu 58. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, xử 

lý tình trạng xây dựng không phép khu vực Nam Hòn Khô (Cử tri phường Vĩnh 

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

Hiện nay, tình hình quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 

các xã diễn ra tương đối phức tạp. Do đó, UBND thành phố Nha Trang đã ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo xã phường  tăng cường công tác kiểm tra và xử lý 
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ngay từ ban đầu, đồng thời khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý để tổ 

chức thực hiện các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo đúng quy định. 

Đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã Vĩnh Lương, tại thôn Văn 

Đăng 2, đều đã lập hồ sơ xử lý vi phạm. Hiện nay, UBND xã Vĩnh Lương đang 

tập trung lập kế hoạch tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng vi phạm trật 

tư xây dựng tại khu vực này theo kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt. 

 Ngày 05/3/2019, UBND xã Vĩnh Lương đã tổ chức thực hiện việc cưỡng chế 3 

công trình xây dựng vi phạm của bà Nguyễn Thị Vương; Lê Thị Thanh Lam và 

Nguyễn Thị Báu. 

Đối với khu vực phường Vĩnh Hòa, ngày 23/7/2018, UBND thành phố 

Nha Trang có Thông báo số 693/TB-UBND , yêu cầu UBND phường Vĩnh Hòa 

phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa- Chi nhánh Nha Trang, 

phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị và Chủ đầu tư dự án rà 

soát từng trường hợp cụ thể và đề xuất xử lý. 

+ Kết quả rà soát công tác cưỡng chế 17 trường hợp tại khu vực dự án 

Champarama tổ 14 Đường Đệ: UBND phường đã cung cấp hồ sơ cưỡng chế của 

17 trường hợp cho Trung tâm phát triển quỹ đất để làm cơ sở họp xét không cấp 

tái định cư đối với những trường hợp trên 

 UBND phường đã tiến hành cưỡng chế 02 trường hợp năm 2017 tại Tổ 

10 Hòa Tây. 

Đối với những trường hợp còn lại UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo 

và yêu cầu UBND xã Vĩnh Lương, phường Vĩnh Hòa tiếp tục lập Kế hoạch 

cưỡng chế theo quy định để thực hiện và giao phòng Quản lý đô thị kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện. 

Câu 51. Trên địa bàn phường Vĩnh Hòa, một con đường có 02 tên: Một 

bên tên đường Ba Làng, một bên tên đường Dương Hiến Quyền, đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố sớm thống nhất chỉ đặt một tên duy nhất (Cử tri phường 

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

UBND thành phố đã có công văn số 9037/UBND-VHTT ngày 18/12/2018 

đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, trình Hội đồng tư vấn đặt tên đường 

tỉnh Khánh Hòa thẩm định Đề án đặt tên các tuyến đường chưa có tên trên địa 

bàn thành phố Nha Trang đợt 3, năm 2016-2017. Theo đó, đề nghị đặt tên mới 

đường Ba Làng- Dương Hiến Quyền (đường 2) thành tên đường vua Thành Thái 

và đường Dương Hiến Quyền (đường 3) thành tên đường Ngô Tử Hạ (là Chủ 

tịch Đại hội đồng Quốc hội khóa 1 và Chủ tịch Ủy ban liên lạc những người 

công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, hòa bình thành phố Hà Nội). 

Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đang thực hiện các thủ tục để trình Hội 

đồng tư vấn thẩm định trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Đề án. 
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Sau khi Đề án được phê duyệt, UBND thành phố sẽ triển khai đặt lại tên đường 

để thuận tiện cho người dân. 

Câu 76. Đề nghị UBND thành phố nghiên cứu đầu tư xây dựng trường 

mầm non và tiểu học tại các thôn Tân Thành, Liên Thành, Vĩnh Thành (Cử tri xã 

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

- Về việc xây dựng điểm trường mầm non   

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 3806/QĐ-UBND 

ngày 30/08/2016 về lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trường mầm non Tân Thành với 

kinh phí dự kiến là 3.000 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ trong năm 

2019 và triển khai thi công xây dựng trong năm 2020. 

- Về việc xây dựng điểm trường tiểu học 

UBND thành phố Nha Trang sẽ đề nghị các phòng ban liên quan phối hợp 

khảo sát, tổng hợp đưa công trình xây dựng trường tiểu học tại 03 thôn vào danh 

mục đầu tư công trung hạn giai đoạn  2020-2025. 

Câu 134. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư nâng cấp 

đường Châu Văn Liêm (Cử tri phường Phước Long). Vấn đề này, UBND thành 

phố trả lời như sau: 

1. Đường Nguyễn Thị Định đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án khả thi 

tại Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 về việc phê duyệt dự án khả 

thi các tuyến đường, các nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang, theo đó 

đường Nguyễn Thị Định có chỉ giới đường đỏ 35m (mặt 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 nhất không đầu tư và mở rộng 

đường Nguyễn Thị Định và nút giao thông N6. Việc đầu tư sẽ được xem xét trong 

giai đoạn thích hợp. Trong thời gian chờ đầu tư theo quy hoạch, UBND thành phố 

giao phòng Quản lý Đô thị thực hiện duy tu sửa chữa đảm bảo giao thông. 

2. Đường Châu Văn Liêm: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

khu dân cư phường Phước Long - Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 

1660/QĐ-UBND ngày 17/7/2009, đường Châu Văn Liêm có chỉ giới đường đỏ 

là 14m (điểm đầu là đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối là đường Dã Tượng).  

Do giải tỏa nhiều nên kinh phí đầu tư lớn, nhưng Ngân sách thành phố 

còn hạn chế, vì vậy UBND thành phố đã cho phép đầu tư nâng cấp tuyến đường 

theo quy hoạch; hình thức đầu tư theo Nghị quyết 17 của Thành ủy; chủ đầu tư 

là UBND phường Phước Long. 
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Vì vậy, để đường Châu Văn Liêm sớm được đầu tư theo nguyện vọng của 

người dân, đề nghị UBND phường Phước Long tổ chức họp, vận động nhân dân 

thực hiện đầu tư đường Châu Văn Liêm theo Nghị quyết 17 của Thành ủy./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các chuyên viên; 

- Lưu: VT, Phúc. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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