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                               Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang. 
 

 Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Nha Trang về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý trật tự đô thị trên 

địa bàn thành phố Nha Trang. UBND thành phố Nha Trang báo cáo công tác triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân khóa XI 

nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: 

 Tiếp tục thực hiện những kết quả đạt được về công tác quản lý trật tự đô thị trên 

địa bàn thành phố Nha Trang trong thời gian qua, thông qua Báo cáo số 6859/BC-UBND 

ngày 02/10/2018 của UBND thành phố Nha Trang công tác quản lý trật tự đô thị trên địa 

bàn thành phố Nha Trang (năm 2017-2018) và báo cáo số 660/BC-QLĐT-ATGT ngày 

22/01/2019 của UBND thành phố Nha Trang  về  “Báo cáo đánh giá công tác An toàn 

giao thông năm 2018- phương hướng nhiệm vụ năm 2019”. UBND thành phố tiếp tục 

triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo công tác quản lý trật tự đô thị trên địa 

bàn thành phố Nha Trang cụ thể sau:  

 I.Công tác chỉ đạo, điều hành:  

 UBND thành phố Nha Trang ban hành 04 Kế hoạch, 01 Quyết định, 01 Chỉ thị cụ  

thể sau:   

 - Kế hoạch số 9077/KH-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 (từ ngày 25/12/2018 đến ngày 25/3/2019)”; 

 - Kế hoạch số 105/KH-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 từ ngày 01/01/2019 đến ngày 

31/12/2019”; 

 - Kế hoạch 661/KH-UBND-QLĐT ngày 22/01/2019 “Kế hoạch triển khai năm An 

toàn giao thông – năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang”;  

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 

của HĐND thành phố khóa XI nhiệm 

kỳ 2016-2021.    



 - Kế hoạch 662/KH-UBND-QLĐT ngày 22/01/2019 “Kế hoạch phát động phong 

trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 

2019”; 

 - Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 31/01/2019 “V/v tăng cường các biện pháp nhằm 

ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông trước, trong và sáu Tết Kỷ hợi 2019 trên địa 

bàn thành phố Nha Trang”; 

 - Mặt khác, nhằm thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa 

phương trong thời gian tiếp theo trong công tác quản lý trật tự đô thị tại địa phương; 

ngày 16/01/2019, UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND  

“Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp và 

các cơ quan chức năng, người có trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, kiểm soát tải trọng, phương tiện, quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa 

bàn thành phố Nha Trang”.  
  

 II. Công tác triển khai thực hiện: 
  

 1.Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị: 

 Tiếp tục xác định công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công 

tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những nội dung trọng tâm cần triển 

khai thực hiện cấp bách và lâu dài, là nhiệm vụ của tất cả các cơ quan, ban, ngành, tổ 

chức, xã hội; Trong thời gian qua, UBND thành phố Nha Trang đã có nhiều giải pháp và 

biện pháp trong công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các lực 

lượng chức năng thành phố, UBND các xã, phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị 

nhằm tránh tình trạng tái diễn trở lại đối với các trường hợp vi phạm trên các tuyến 

đường, tụ điểm được kiểm tra, xử lý dứt điểm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ 

quan đô thị  tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố. 

 - Chỉ đạo lực lượng liên ngành thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuần tra 

kiểm tra, xử lý thường xuyên 12 tuyến phố văn minh đô thị thuộc 28 tuyến đường cấm 

buôn bán trên địa bàn thành phố, hỗ trợ lực lượng, phương tiện cho UBND các xã tăng 

cường công tác kiểm, xử lý khi có yêu cầu hỗ trợ. 

 - Chỉ đạo 07 Tổ công tác liên phường nghiêm túc thực hiện xây dựng Kế hoạch 

kiểm tra đầy đủ hàng tháng tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý tại các tuyến đường, tụ 

điểm giáp ranh và khu vực các Chợ  thuộc địa bàn các phường Vĩnh Hải, Vĩnh Thọ, Tân 

Lập, Vạn Thạnh, Phước Long, Vĩnh Nguyên...theo kết quả báo cáo của Ban an toàn giao 

thông đối với các trường hợp vi phạm còn diễn ra.     



 - Chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp các ngành chức năng tổ chức 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại địa 

phương; thường xuyên cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời tình hình trật tự an toàn 

giao thông và kiến nghị các biện pháp tăng cường phòng ngừa và xử lý vi phạm trật tự an 

toàn giao thông tại địa phương, phân công lực lượng chức năng của địa phương tổ chức, 

phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị thuộc địa phương quản lý nhằm 

tránh tình trạng vi phạm tái diễn, hạn chế tình trạng phát sinh các địa điểm vi phạm mới 

diễn ra tại địa phương đó.  

 2. Công tác rà soát cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để kinh doanh 

buôn bán:  

Trong thời gian qua, UBND thành phố xem xét, phê duyệt cho phép sử dụng tạm 

thời một phần vỉa hè không vì mục đích giao thông để bố trí buôn bán tại 32 tuyến đường 

tại 12 phường nội thành thành phố Nha Trang. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

theo dõi, quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo nguồn thu trong 

lĩnh vực trật tự an toàn giao thông cho UBND các xã, phường; tại Công văn số 

4569/UBND-QLĐT ngày 06/10/2015 của UBND thành phố Nha Trang có "V/v ủy 

quyền thu lệ phí đối với các hộ dân được phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để buôn 

bán" ủy quyền cho UBND các xã, phường được phép thu, quản lý và sử dụng lệ phí tiền 

thu được trong việc cấp phép cho các hộ dân sử dụng tạm thời một phần hè phố để buôn 

bán. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố thấy kết quả đạt được so với yêu cầu 

và mục tiêu đề ra chưa đạt, chính quyền địa phương còn buông lỏng trong công tác quản 

lý, kiểm tra, xử lý trật tự vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi 

trường, an ninh trật tự  không được đảm bảo. Đây là nhiệm vụ có tính lâu dài và ảnh 

hưởng không nhỏ đối với người dân có mức thu nhập thấp, không ổn định. 

 Ngày 24/8/2018, UBND thành phố Nha Trang có văn bản số 6004/UBND-VP chỉ 

đạo UBND các xã, phường về việc rà soát tình hình sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để 

bố trí buôn bán trên địa bàn quản lý trong thời gian qua; yêu cầu UBND các xã, phường 

nghiêm túc kiểm tra, rà soát lại các tuyến đường đã được cấp phép sử dụng tạm thời một 

phần bên trong vỉa hè có chấp hành đúng theo quy định giấy phép, kiên quyết không xem 

xét cấp lại đối với các trường hợp thường xuyên vi phạm do các lực lượng liên ngành, 

liên phường kiểm tra, xử lý; đồng thời đề xuất một số tuyến đường còn lại trên địa bàn 

quản lý đủ điều kiện trình UBND thành phố xem xét được bố trí cấp phép sử dụng tạm 

thời một phần vỉa hè nhằm tạo điều kiện người dân không có mặt bằng cố định để kinh 

doanh, buôn bán. 



  

Qua các hồ sơ đề xuất của UBND 06 phường: Tân Lập; Lộc Thọ; Phương Sài; 

Vĩnh Hải; Vĩnh Thọ; Phước Long tiếp tục được bố trí tại các tuyến đường đã được 

UBND phê duyệt cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để buôn bán trong thời 

gian tiếp theo, UBND thành phố thấy hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu: 

+Trong sơ đồ vị trí phân lô phải thể hiện được diện tích buôn bán và diện tích để 

xe cho khách hàng trong phạm vi diện tích được cấp phép sử dụng tạm thời một phần 

phía bên trong vỉa hè để buôn bán.  

+ Phải đảm bảo cam kết không để xảy ra tình trạng xe của khách hàng lên phần 

vỉa hè dành cho người đi bộ hoặc để dưới lòng đường làm ảnh hưởng gây mất trật tự an 

toàn giao thông, mỹ quan đô thị. 
  

UBND thành phố Nha Trang  đề nghị UBND các phường trên cần bổ sung sơ đồ 

bố trí;  thể hiện rõ vị trí buôn bán, vị trí để xe khách hàng trình được xem xét cấp phép.    
 

3. Kiểm tra, xử lý về hoạt động quảng cáo, rao vặt sai quy định: 
  

- Tiếp tục thực hiện  Kế hoạch số 6215/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc triển khai Chỉ thị 17/CT/TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 

Văn hóa - Thông tin xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động quảng cáo không đúng quy định 

trên địa bàn thành phố năm 2019 nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực hoạt động quảng cáo 

nhất là việc treo biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng chữ tiếng nước ngoài không đúng 

quy định của pháp luật. 

- Chấn chỉnh các biển hiệu, bảng quảng cáo đặt trước mặt tiền nhà không đúng quy 

định; các bảng quảng cáo ngoài trời không đúng vị trí, vượt diện tích quy định và treo, 

dán quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định. 

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân về hoạt động quảng 

cáo tại các cơ sở kinh doanh, chỉnh trang mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo. 

Với nội dung kiểm tra cụ thể:  

- Kiểm tra  các cơ sở treo, gắn biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định 

được nhắc nhở năm 2018. 

- Kiểm tra các biển hiệu, bảng quảng cáo, băng- rôn không đúng quy định theo Luật 

Quảng cáo trên địa bàn thành phố.  

- Kiểm tra quảng cáo tờ rời, quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định,  quảng cáo 

bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự khác gắn trên phương tiện giao thông và 

các phương tiện di động trong nội thành. 

- Tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường 

hợp vi phạm các quy định quản lý của Nhà nước về biển hiệu, bảng quảng cáo không 

đúng quy định.       



 4. Việc xử lý các điểm giữ xe trái phép khu vực xung quanh trường học, xử lý ô tô, 

xe máy đậu đỗ sai quy định:  

 Hằng năm, UBND thành phố đều triển khai Kế hoạch năm an toàn giao thông và 

các Kế hoạch triển khai các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô 

thị trên địa bàn thành phố Nha Trang; chỉ đạo các lực lượng Tổ công tác liên ngành 

thành phố, các Tổ liên phường, UBND các xã, phường  tổ chức tuần tra liên tục với tần 

suất 03 ca/ngày, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè của người dân để kinh 

doanh buôn buôn bán được giảm thiểu, tình trạng chiếm dụng vỉa hè trông giữ xe trái 

phép tại các khu vực xung quanh trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang không 

còn diễn ra. 

  Mặt khác, nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, 

gắn máy, xe máy điện đến trường; UBND thành phố Nha Trang tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, diễn đàn đối thoại “Cuộc thi năm thanh niên với văn hóa giao thông”  tại 

các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Nha Trang với hình thức nhằm 

giáo dục, nhắc nhở, tuyên truyền chấp hành đúng quy định pháp luật khi tham gia giao 

thông, không vi phạm các lỗi cụ thể như: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp 

điện, đi hàng hai, hàng ba, lạng lách, đánh võng, không chấp hành tín hiệu giao 

thông...đồng thời chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học phối hợp với Ban phụ huynh 

học sinh tuyên truyền, vận động con em không đi mô tô, xe máy đến trường.  

 Tình trạng đậu đỗ ô tô, xe máy sai quy định được các lực lượng tuần tra thành phố 

kiểm tra xử lý thường xuyên, liên tục có chiểu hướng giảm, các tuyến đường trung tâm 

thành phố được thông thoáng, tình trạng ô tô, xe máy đậu đỗ sai quy định được giảm 

thiểu đáng kể. 

 5. Công tác duy tu sữa đường giao thông trên địa bàn thành phố: 

 Công tác duy tu sữa chữa các tuyến đường do thành phố quản lý được duy tu sữa 

chữa thường xuyên hằng năm, nhằm đảm bảo an toàn giao thông việc đi lại của bà con 

trong các dịp tết; UBND thành phố thực hiện việc san gạt, bù đắp lại các tuyến đường bị 

hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông cho bà con đi lại trong dịp tết . 

 6. Công tác phân luồng, chống ùn tắc giao thông:  

  Ngày 16/01/2019, UBND thành phố Nha Trang có Quyết định số 28/QĐ-UBND 

“Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Nha Trang đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2025” và Quyết định số 29/QĐ-UBND “V/v tổ chức phân 

luồng giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang ” với nội 

dung cụ thể:  

 - Hạn chế một số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo một số giờ nhất 

định vào giờ cao điểm tại một số tuyến đường;  

 - Tổ chức giao thông một chiều bắt buộc đối với các phương tiện ô tô tại các tuyến 

đường có lưu lượng xe lớn, dễ gây ùn tắc và tai nạn; như đường Trần Phú, Nguyễn Thiện 

Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai, Vân Đồn...  



 Ban  hành các quy tắc quản lý, quy định quy tắc khi tham gia giao thông được chặt 

chẽ hơn với phương pháp một cách hợp lý, khoa học tại các tuyến đường và ở những nút 

giao thông ngã 3, ngã 4. 

 7. Công tác chỉ đạo UBND 27 xã, phường đảm bảo công tác trật tự an toàn giao 

thông, mỹ quan đô thị, phối hợp Ban Quản lý các chợ các:   

 Hằng năm, UBND thành phố đều triển khai Kế hoạch năm an toàn giao thông và 

các Kế hoạch triển khai các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô 

thị trên địa bàn thành phố Nha Trang, căn cứ vào các kế hoạch chỉ đạo trên UBND thành 

phố thấy UBND 27 xã, phường đều triển khai và thực hiện đồng bộ. Công tác kiểm tra, 

xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị được UBND 27 xã, phường  

báo cáo kết quả thực hiện đầy đủ hàng tháng. Nhưng qua theo dõi hiện nay UBND thành 

phố thấy kết quả chưa thể hiện rõ và đạt được mục tiêu đề ra.  

Nhằm đảm bảo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên 

địa bàn thành phố Nha Trang trong thời gian tiếp theo;  Thường trực Ban An toàn giao 

thông thành phố Nha Trang có văn bản số 1036/QLĐT-ATGT đề nghị Chủ tịch UBND 

27 xã, phường cần chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý nhà nước trên 

lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại Kế hoạch số 1743/KH-UBND-

QLĐT ngày 27/03/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang “V/v Quản lý, kiểm 

tra, xử lý trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại một số tuyến đường, khu vực trên 

địa bàn thành phố Nha Trang” cùng các nội dung, biện pháp được nêu rõ tại Kế hoạch số 

1743/KH-UBND cụ thể : 

7.1. Nội dung kiểm tra, xử lý:  

- Xử lý triệt để các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, trưng 

bày hàng hóa, bán hàng rong, đặt biển hiệu, xây dựng công trình trái phép trên vỉa hè... 

- Tháo gỡ toàn bộ các băng rôn, biển quảng cáo treo, lắp sai quy định trên cột 

điện, cây xanh. 

- Xử lý, tháo dỡ các trường hợp lắp đặt biển hiệu nhô ra lấn chiếm vỉa hè sai quy 

định gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. 

- Hướng dẫn các hộ kinh doanh sắp xếp, tổ chức trông giữ xe cho khách hàng 

phục vụ kinh doanh đúng quy định; đồng thời xử lý đối với các trường hợp cố tình vi 

phạm. 

- Xử lý, tháo dỡ các bục bệ, vệt dắt xe từ đường lên vỉa hè và từ vỉa hè vào nhà, 

công trình. 

- Xử lý các phương tiện ô tô dừng, đỗ không đúng quy định. 

- Xử lý các hành vi xâm hại hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống chiếu sáng, cây xanh. 

- Xử lý mái che di động, cố định: 



+ Vận động các tập thể, cá nhân tự giác tháo dỡ cột, mái che cố định lấn chiếm 

vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; đồng thời tổ chức 

tháo dỡ đối với các trường hợp cố tình vi phạm. 

+  Khuyến khích người dân thực hiện lắp đặt mái che phải đảm bảo các nội dung 

theo quy định. 

7.2. Biện pháp kiểm tra, xử lý: 

- Tập trung kiểm tra, xử lý có trọng tâm, trọng điểm với yêu cầu "Xử lý dứt điểm 

từng tuyến đường", "Đã làm đường nào thì thông thoáng đường đó", ba không: "Không 

xử lý qua loa, không làm theo phong trào, không đùn đẩy trách nhiệm" ... 

 - Phân công trách nhiệm cụ thể trong việc kiểm tra, xử lý lập lại trật tự an toàn 

giao thông, mỹ quan đô thị cho các đơn vị và UBND các xã, phường tại từng tuyến 

đường; có sự kiểm tra giám sát của thường trực Ban An toàn giao thông thành phố.  

7.3. Công tác quản lý vỉa hè, lòng đường: 

- Nghiêm cấm việc tự ý xây dựng, đào bới vỉa hè, lòng đường, đục phá bó vỉa hè 

mà không có sự cho phép, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 
 

- Cấm lắp đặt, xây dựng bục, bệ dắt xe, bậc tam cấp vào nhà và công trình bên 

đường gây ảnh hưởng đến hoạt động của phương tiện giao thông và người đi bộ; gây 

mất mỹ quan đô thị. 
 

- Nghiêm cấm việc tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường để thực hiện các hành vi gây 

mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị như: Họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, bày hàng hoá, vật liệu, uốn kéo thép, trộn bê tông phục vụ cho hoạt động xây 

dựng; tập kết hàng hóa, xà bần và các loại chất thải khác; làm nơi sản xuất, sửa chữa 

xe, buôn bán hàng rong, buôn bán dạo và các hoạt động khác gây ảnh hưởng an toàn 

giao thông, mỹ quan đô thị... 
 

 - Đối với việc để xe cho khách hàng phục vụ nhu cầu kinh doanh được thực hiện 

như sau: Chỉ cho phép được bố trí 01 hàng xe tiếp giáp với cửa hàng; phải chừa bề rộng 

vỉa hè tiếp giáp với lòng đường tối thiểu là 1,5m giành cho người đi bộ; không được cắm 

cọc, chăng dây, rào chắn cản trở giao thông.. 

 8. Quy định về chuyển giao, quản lý hành chính tại các dự án, khu đô thị:  

 Căn cứ Điều 38, Điều 46 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của 

Chính phủ quy định về việc chuyển giao quản lý hành chính tại các dự án, khu đô thị cụ 

thể như sau:  

 - UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tiếp nhận chuyển giao và tổ chức bộ máy 

quản lý hành chính khi nhận chuyển, giao các dự án đầu tư phát triển đô thị. 

 - Sở nội vụ chủ trì cùng UBND cấp huyện chỉ đạo việc chuyển giao quản lý hành 

chính theo đề nghị của chủ đầu tư và phương án đã được phê duyệt. 

 Do đó hiện nay việc chuyển giao quản lý hành chính, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội tại các dự án, khu đô thị cho thành phố Nha Trang quản lý không thuộc thẩm quyền 

của thành phố Nha trang; đồng thời UBND thành phố thấy hầu hết các khu đô thị, dự án 



đều chưa hoàn thành và mới chỉ đưa vào sử dụng một phần của dự án; hiện các chủ đầu 

tư dự án cũng mới chỉ bàn giao một phần hạ tầng kỹ thuật, chưa bàn giao hạ tầng xã hội 

và quản lý hành chính (như khu đô thị Vĩnh Điềm Trung của Công ty cổ phần đầu tư 

VCN).     

 Trên đây là báo cáo công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị của UBND thành phố 

Nha Trang về việc thực hiện  Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./. 
  

Nơi nhận:                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

-Như trên;                                                                                 

-Lưu VT.  
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