
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  9064   /UBND-VP Nha Trang, ngày   12  tháng  11 năm 2019 

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi 

đến kỳ họp thứ 07 theo Nghị quyết số 

17/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân thành phố khóa XI. 

 

 

Kính gửi: 

 

Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

thành phố về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân 

dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết 

quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể 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: 

Dự án Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2 (điểm phụ) triển khai chậm so với tiến độ do 

một số nguyên nhân: giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và ảnh hưởng của hai cơn bão 

số 8,9 vào cuối năm 2018. Hiện UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào 

tạo làm việc với đơn vị thi công đẩy nhanh tiển độ thực hiện, dự kiến hoàn thành và 

bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 11/2019. 

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 trả lời như sau: 

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

Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết 

định số 1391/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 thì đường Phan Phù Tiên có chỉ giới đường 

đỏ là 13m (điểm đầu là đường Mai Xuân Thưởng, điểm cuối là đường Củ Chi). Tuyến 

đường này đã được UBND thành phố Nha Trang đầu tư nâng cấp theo quy hoạch đoạn 

từ đường Mai Xuân Thưởng đến đường Phạm Ngọc Thạch vào năm 2013, thực hiện 

theo Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 31/12/2009 của Thành ủy Nha Trang.  

Để đầu tư đoạn đường còn lại theo nội dung cử tri kiến nghị, từ Phạm Ngọc 

Thạch đến đường Củ Chi theo quy hoạch cần khoản kinh phí lớn do giải tỏa nhiều; 

trong khi kinh phí thành phố hiện còn khó khăn và phải bố trí cho khác dự án khác 

theo thứ tự ưu tiên, do đó chưa thể bố trí trong kế hoạch trung hạn 2016- 2020. Mặc 

khác nếu thực hiện theo chính sách bồi thường giải tỏa đất đai cho các hộ sau này sẽ 

không công bằng về chế độ đối với các hộ dân đã hiến đất làm đường trong giai đoạn 

trước. Do đó, UBND thành phố Nha Trang đã yêu cầu UBND phường Vĩnh Hải tổ 

chức họp, tích cực vận động nhân dân hiến đất đầu tư đường Phan Phù Tiên theo tinh 

thần Nghị quyết 17-NQ/TU của Thành ủy Nha Trang. 
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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).  

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).  

Và 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 trả lời như sau: 

Hiện nay trên địa bàn thành phố Nha Trang còn rất nhiều tuyến đường trục chính, 

đường khu vực ở trung tâm thành phố chưa được đầu tư đồng bộ để kết nối và phát 

triển hạ tầng giao thông đô thị; mặt khác việc đầu tư các tuyến đường trên như cử tri 

kiến nghị theo quy hoạch được duyệt cần phải có nguồn kinh phí rất lớn để thực hiện 

bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Vì 

vậy việc đề xuất đầu tư cho đường Nguyễn Biểu (đoạn từ đường Phan Phù Tiên đến 

Trần Mai Ninh) có chỉ giới đường đỏ là 13m, đường Nguyễn Khắc Viện có chỉ giới 

đường đỏ là 13m và đường Châu Văn Liêm có chỉ giới đường đỏ là 14m, UBND thành 

phố chưa thể bố trí đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2016- 2020, việc đầu tư các con 

đường này sẽ được xem xét trong giai đoạn thích hợp. 

Để giải quyết nội dung cử tri kiến nghị, UBND thành phố yêu cầu UBND phường 

Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa và Phước Long tiếp tục tích cực tuyên tuyền, vận động người dân 

hiến đất làm đường tinh thần của Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 31/12/2009 của Thành 

ủy Nha Trang. 

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

giao thông ngã ba đèo Rù Rì để đẩy nhanh tiến độ thi công (Cử tri xã Vĩnh Lương). 

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

UBND thành phố Nha Trang đã có Thông báo số 1462/TB-UBND ngày 

13/11/2017 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng cầu vượt tại ngã ba đèo 

Rù Rì  trên Quốc lộ 1A, tại nút giao với Quốc lộ 1C, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha 

Trang với tổng diện tích 5.617,1 m². 

Hiện nay đã hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các trường 

hợp và hoàn thành việc triển khai thi công các dự án, đưa vào vận hành công trình, 

đảm bảo giao thông tại khu vực trên. 

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 trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 

11/06/2019 về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Bãi đậu xe chợ xã 

Vĩnh Lương, giao UBND xã Vĩnh Lương làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 

7 tỷ đồng. Hiện Phòng Quản lý đô thị đang thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật 



3 

 

công trình của UBND xã Vĩnh Lương và trình UBND thành phố phê duyệt; dự kiến 

triển khai và hoàn thành trong năm 2020.  

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 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 trả lời như sau: 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 

điều chỉnh Quyết định số 6696/QĐ- UBND ngày 13/8/2018 về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu sửa chữa, nâng cấp cải tạo đường Điện Biên Phủ 

đoạn từ đường 2/4 đến Lê Nghị, giao cho phòng Quản lý Đô thị làm chủ đầu tư. Công 

trình hiện đang thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019.  

Đối với dự án Nâng cấp hệ thống thoát nước đường Điện Biên Phủ do Ban 

QLDA Phát triển Tỉnh làm chủ đầu tư, hiện đã đấu thầu xong và dự kiến triển khai 

thực hiện trong năm 2020, sau khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng ngập nước của 

con đường này. 

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

đề nghị UBND thành phố khẩn trương thực hiện (Cử tri phường Vĩnh Hòa) Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1, hạng mục xây dựng 

mới 02 phòng học, nâng cấp sân bê tông và hệ thống thoát nước với tổng mức đầu tư 

khoảng 2,2 tỷ đồng. Hiện nay Phòng Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành các thủ tục đầu 

tư xây dựng cơ bản, dự kiến sẽ triển khai xây dựng và hoàn thành trong năm 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 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  

Ngày 02/4/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa 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 xuất cà phê Mê Trang, 

xã Vĩnh Phương, theo đó giao UBND thành phố Nha Trang lập phương án quy hoạch 

xây dựng Khu tái định cư tại khu đất sân thể thao thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương để 

làm quỹ đất tái định cư cho thành phố. 

Tuy nhiên trong quá trình triển khai có vướng mắc do việc lập dự án đầu tư Khu 

tái định cư tại thôn Đắc Lộc chỉ được triển khai khi có quy hoạch chi tiết xây dựng 

(theo tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000) điểm dân cư nông thôn thôn Đắc Lộc được phê duyệt. 
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Do đó, UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 7547/UBND-QLĐT ngày 

18/9/2019 báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép UBND thành phố lập dự án đầu 

tư Khu tái định cư tại thôn Đắc Lộc sau khi đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm 

dân cư nông thôn thôn Đắc Lộc được UBND thành phố phê duyệt.  

- Đối với nội dung các hộ dân lo ngại sẽ ngập lụt khi san lấp, mở rộng dự án 

Nhà máy sản xuất cà phê Mê Trang:  

Dự án Nhà máy sản xuất cà phê Mê Trang giai đoạn 2 chưa triển khai do vướng 

giải tỏa 17 hộ. Ngày 08/4/2019 Công ty Cổ phần cà phê Mê Trang có Văn bản số 

90/2019/DA-MT đề xuất phương án thu hẹp lại dự án, theo đó Công ty sẽ lấy một 

phần diện tích đất của Công ty nằm dọc theo đường bê tông vào thôn Đắc Lộc để làm 

khu tái định cư cho 17 hộ dân. Và đề nghị UBND thành phố chủ trì lập phương án quy 

hoạch xây dựng Khu tái định cư cho 17 hộ dân trong vùng dự án Nhà máy sản xuất cà 

phê Mê Trang cùng với Khu tái định cư tại khu đất sân thể thao thôn Đắc Lộc. 

Ngày 17/4/2019, UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 2924/UBND-

VP giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Quản lý đô thị và Công ty 

CP cà phê Mê Trang xem xét tham mưu nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần cà phê 

Mê Trang. Ngày 09/5/2019 UBND thành phố Nha Trang có Công văn số 

3576/UBND-TNMT đề nghị Công ty Cổ phần cà phê Mê Trang thực hiện theo ý kiến 

của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 3516/UBND-VP ngày 17/4/2019, thực 

hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty sang đất tái định cư để 

bố trí tái định cư cho các hộ dân. 

Câu 20. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm chi trả tiền đền bù, 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 hưởng 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 từ năm 2015 theo Thông báo số 

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

để thực hiện dự án hồ chứa nước Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương với tổng diện tích 99ha. 

Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã phối hợp với UBND xã 

Vĩnh Phương tiến hành triển khai dự án theo quy định.  

Ngày 19/10/2017, UBND thành phố ban hành Thông báo số 1370/TB-UBND 

về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 196/TB-UBND ngày 

20/4/2015, theo đó diện tích thực hiện dự án có sự điều chỉnh từ 99ha còn 71,5ha. 

Việc thay đổi diện tích đã làm chậm tiến độ thực hiện của dự án. Ngày 25/6/2019, 

UBND thành phố có Công văn số 5084/UBND-VP chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải 

phóng mặt bằng dự án hộ chứa nước Đắc Lộc, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục và 

phương án bồi thường đối với các trường hợp đã được Hội đồng bồi thường dự án 

thông qua; tiến hành kiểm kê, lập hồ sơ đối với các thửa đất bị điều chỉnh ranh giới 

thu hồi và các thửa đất mới phát sinh thu hồi. Hiện đã thực hiện chi trả 93 trường 

hợp, đang lập phương án đối với các trường hợp còn lại. 

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 
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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 trả lời như sau: 

 - Việc đầu tư sửa chữa đường Thái Thông- Xuân Sơn đoạn từ Vườn ươm 1 nối 

với đường Võ Nguyên Giáp: Hiện trạng là đường bê tông xi măng dài khoảng 300m, 

rộng 4,5m, mặt đường còn tốt. Theo điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 

đô thị phía Tây thành phố Nha Trang (Khu 2) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt 

tại Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 19/10/2016, đoạn đường này theo quy hoạch 

là đường D41 rộng 13m. Do hướng tuyến đường hiện trạng không trùng với hướng 

tuyến quy hoạch nên việc đầu tư cần có kinh phí lớn, trong giai đoạn hiện nay ngân 

sách thành phố chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện. 

 - Đầu tư sửa chữa đường Thái Thông- Xuân Sơn nối với đường 23/10: Hiện 

trạng là đường cấp phối và một đoạn là đường đá dăm nhựa, mặt đường rộng 4-6,5m, 

tổng chiều dài tuyến khoảng 2,36km. Hiện nay đoạn đầu tuyến dài khoảng 0,64km đã 

đầu tư mặt đường bê tông xi măng vào năm 2016. Đoạn còn lại, UBND thành phố đã 

ban hành Quyết định số 3258/QĐ-CT-UBND ngày 06/5/2019 phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, giao Ban QLDA các Công trình xây dựng 

Nha Trang làm chủ đầu tư, đã triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 

12/2019. 

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

rạn nứt, 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 khắc phục sớm (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn 

đề này UBND trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan về 

việc tháo dỡ bức tường chắn xây dựng trái phép của Công ty TNHH Đồi Xanh và ban 

hành Thông báo số 1065/TB-UBND ngày 16/7/2019 giám sát việc thực hiện tháo dỡ 

tường chắn MSE thuộc dự án khu biệt thự nghĩ dưỡng Đồi xanh, xã Vĩnh Ngọc, thành 

phố Nha Trang.  

Qua kiểm tra việc chấp hành tháo dỡ tường chắn MSE của chủ đầu tư và đơn vị 

thi công theo Quyết định số 190/QĐ-CCXP của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 

18/01/2019, kết quả như sau: 

- Ngày 26/8/2019: Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tháo dỡ tường chắn MSE 

đến cao độ đất tự nhiên cao 2m so với nhà dân, đoạn từ cọc số 7 đến cọc số 34, diện 

tích khối đất vận chuyển là 96m x 15m = 1440m
2
. 

- Ngày 9/9/2019: Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tháo dỡ toàn bộ tường chắn 

MSEtừ cọc số 15 đến cọc số 26 đến cao độ bằng với nhà dân, cách nhà dân 4m. Từ cọc 

số 9 đến cọc số 15 đến cao độ 3,5m so với nhà dân. 

- Ngày 16/9/2019: Đã tháo dỡ toàn bộ tường chắn MSE từ cọc số 9 đến cọc số 

26 đến cao độ bằng với nhà dân, cách nhà dân 4m. Đang tiếp tục thi công đường thoát 

nước mưa hướng dòng chảy ra đường Nguyễn Xiển. 

Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã hoàn thiện các hạng mục tháo dỡ 

tường chắn MSE theo nội dung đã cam kết. 
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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 trả lời như sau: 

Đường Mai Thị Dõng, xã Vĩnh Ngọc có chiều dài khoảng 700m, hiện trạng mặt 

đường bê tông xi măng rộng 3,5m còn sử dụng được.  

Để giải quyết kiến nghị của người dân, UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản 

số 5837/UBND-QLĐT ngày 18/7/2019 yêu cầu UBND xã Vĩnh Ngọc nghiên cứu điều 

chỉnh tim đường Mai Thị Dõng (đoạn 1) để hạn chế giải tỏa, trong đó đoạn 1 có chỉ giới 

đường đỏ là 13m (mặt đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m); đoạn 2 có chỉ giới đường 

đỏ là 20m (mặt đường rộng 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m). Hiện UBND xã Vĩnh Ngọc 

đang nghiên cứu hoàn chỉnh phương án thiết kế theo quy hoạch và tổ chức họp dân về 

thực hiện đầu tư đường Mai Thị Dõng.  

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: 

-Về đầu tư nâng cấp đường Gò Găng từ Phú Nông qua Vĩnh Điềm Trung: 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp đường Gò cây Sung (đoaạn Gò Găng 

thôn Phú Nông); giao UBND xã Vĩnh Ngọc làm chủ đầu tư. Hiện Phòng Quản lý đô 

thị đang thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình của UBND xã Vĩnh 

Lương và trình UBND thành phố phê duyệt; dự kiến triển khai và hoàn thành trong 

năm 2020.  

-Về đầu tư nâng cấp đường tổ 8 Xuân Lạc 1 tại Đồng Xanh: UBND thành phố 

đã ban hành Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 về việc lập báo cáo kinh 

tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp đường tổ 8 Xuân Lạc 1 tại Đồng Xanh; giao UBND 

xã Vĩnh Ngọc làm chủ đầu tư. Hiện công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

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 lấn chiếm đất dọc Bầu sông Tháo của một số chủ sử dụng đất 

liền kề tại thôn Phú Vinh 2, đã được Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh ban hành 08 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn Bầu sông Tháo và buộc khắc 

phục hậu quả khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.  

Đồng thời để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất 

đai, xây dựng tại thôn Phú Vinh 2, UBND xã Vĩnh Thạnh đã lập các Kế hoạch cưỡng 

chế khắc phục hậu quả đối với các trường hợp lấn chiếm khu vực Bầu sông Tháo, đã 

được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt tại Công văn số 2295/UBND-TNMT 

ngày 28/3/2019. Để đảm bảo an ninh trật tự việc tổ chức thi hành Quyết định cưỡng 

chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp nêu trên, ngày 

20/8/2019, Công an xã Vĩnh Thạnh ban hành Kế hoạch số 188/KH-CAX gửi Công an 
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thành phố Nha Trang trình Công an tỉnh Khánh Hòa phê duyệt để triển khai thực hiện, 

dự kiến sẽ triển khai cưỡng chế các công trình vi phạm tại các khu vực trên vào tháng 

12/2019. 

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 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 mục đích sử dụng đất nông nghiệp 

sang đất ở nông thôn, san lấp mặt bằng để xây dựng công trình trái phép trên đất nông 

nghiệp tại khu vực Hạ Móc thôn Phú Thạnh 1 (thuộc quy hoạch đất thương mại), xã 

Vĩnh Thạnh là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai 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 mục đích sử dụng đất 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 giấy phép xây dựng đối với 10 trường hợp tại 

khu vực trên. 

 Hiện nay, UBND xã Vĩnh Thạnh đã lập các Kế hoạch cưỡng chế khắc phục hậu 

quả đối với các trường hợp san lấp mặt bằng để xây dựng trái phép tại khu vực Hạ 

Móc thôn Phú Thạnh 1, được UBND thành phố Nha Trang giao cho các đơn vị liên 

quan rà soát căn cứ pháp lý trước khi tổ chức thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả.  

Ngày 17/9/2019 UBND thành phố Nha Trang có Công văn số 7529/UBND-VP 

về việc cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép khu Hạ Móc, thôn Phú Thạnh, xã 

Vĩnh Thạnh. Theo đó, giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND xã Vĩnh 

Thạnh rà soát hồ sơ, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả trong 01 đợt. 

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 trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 4527/QĐ-CT-UBND  

ngày 14/11/2018 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp mở 

rộng bờ tràn Rọc Dài do Ban QLDA các Công trình xây dựng Nha Trang làm chủ đầu 

từ. Hiện nay công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2019. 

Câu 48. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án S1 vì quá 

chậm gây ngập lụt khi vào mùa 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 mặt bằng dự án Khu tái 

định cư S1 có gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Ngoài sự khó khăn trong quá trình hợp 

tác của chính người dân bị ảnh hưởng, thì dự án còn gặp khó khăn trong quá trình thẩm 

tra, xác minh nguồn gốc đất cũng như đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa về chính sách 

bồi thường, hỗ trợ đối với 66 trường hợp liên quan đến tên gọi tục danh bãi bồi. Hiện 

nay, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương thực hiện. 
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Trên cơ sở đó, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập 

trung nhân lực, tăng cường phối hợp, hỗ trợ Trung tâm phát triển quỹ đất Nha Trang 

đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của dự án; dự kiến hoàn 

thành vào cuối năm 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 thành phố xem 

xét, giải quyết (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề này UBND trả lời như sau: 

Căn cứ Văn bản số 908/UBND-KT ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, 

UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 390/UBND-TCKH ngày 14/01/2019 về việc 

hỗ trợ kinh phí di dời cho các hộ dân có nhà bị sập do ảnh hưởng bão số 8, số 9. Theo 

đó tại phường Vĩnh Trường có 8 trường hợp nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng bão số 

8, số 9 thuộc dự án Gia Tuệ, do đó không được phép sửa chữa nhà để tiếp tục ở vì vị 

trí xây dựng trên đất lấn chiếm, không được phép xây dựng và không phù hợp quy 

hoạch.  

Để hỗ trợ các trường hợp trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với phương 

án hỗ trợ di dời cho các hộ dân có nhà bị sập do ảnh hưởng bão theo đề xuất của Sở 

Tài chính tại Công văn số 277/STC-QLNS ngày 21/01/2019 với phần kinh phí hỗ trợ 

mỗi trường hợp là 4,5 triệu đồng. 

Câu 51. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm có biện pháp di dời 05 hộ dân 

tại khu vực chùa Trúc Lâm (tổ dân phố 01 Trường Thọ) vì nguy cơ sạt lở cao, nguy 

hiểm tính mạng bà con (phường đã kiến nghị nhiều lần và đã có văn bản của phòng 

Quản lý đô thị thống nhất kinh phí di dời nhưng Trung tâm phát triển quỹ đất trả lời 

chưa có đất tái đinh cư) (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Ngày 12/9/2019 Hội đồng bồi thường dự án Khu đô thị The Forest Hill Hotel & 

Villas đã họp thông qua Hội đồng bồi thường thống nhất phương án di dời các hộ dân, 

chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, thống nhất lựa chọn quỹ đất tái 

định cư Khu tái định cư Đất Lành 19,1 ha. Hiện UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn 

vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác xác lập hồ sơ, xét bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư 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, năm 2010 

được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Hiện nay, các hạng mục của đình 

đều bị xuống cấp hư hỏng nặng. Việc trùng tu đình Trường Đông đã được Hội đồng 

nhân dân thành phố đưa vào Nghị quyết năm 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 Phân 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 xuất chủ trương đầu tư công trình: Trùng tu, tôn tạo đình Trường Đông 
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giao UBND phường Vĩnh Trường làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện năm 2019- 

2020; kinh phí dự kiến là 13,5 tỷ đồng. Trong đó 10 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách 

thành phố, 01 tỷ đồng nhân dân đóng góp và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ 2,5 tỷ đồng.  

Ngày 10/9/2019 UBND thành phố có Tờ trình số 7307/TTr-UBND-VHTT đề 

nghị UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành chủ trương lập dự án tu bổ di tích lịch sử văn 

hóa đình Trường Đông và hỗ trợ một phần kinh phí theo quy định tại Nghị định 

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ về việc lập dự án tu bổ di tích, báo 

cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, hiện đang chờ 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

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 trả lời như sau: 

Qua kiểm tra, tại khu vực nêu trên năm 2018 UBND phường Phước Long đã lập 

biên bản vi phạm hành chính 02 trường hợp xây dựng vi phạm. Đồng thời, UBND 

thành phố Nha Trang đã ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

3492/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2018 đối với bà Đỗ Thị Thu Hương và Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 3693/QĐ-XPVPHC ngày 15/5/2018 đối với bà Nguyễn 

Thị Thu Huệ. Trong năm 2019, UBND phường Phước Long đã lập biên bản vi phạm 

hành chính đối với ông Đỗ Xuân Tiếu, đồng thời UBND thành phố Nha Trang đã ban 

hành Quyết định số 6176/QĐ-XPVPHC ngày 01/8/2019 đối với ông Đỗ Xuân Tiếu. 

Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm 

các trường hợp xây dựng trái phép tại khu vực này. 

Để tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước 

Long, UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 5416/UBND-QLĐT ngày 

04/7/2019 về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trong 

lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn phường, đặc biệt tại các khu vực Dự án Khu tái 

định cư Lê Hồng Phong III, khu đô thị An Bình Tân, Dự án Khu đô thị Hoàng Long, 

trục đường số 28…và yêu cầu UBND phường Phước Long thực hiện nghiêm các biện 

pháp ngăn chặn, đình chỉ thi công công trình xây dựng vi phạm. 

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 trả lời 

như sau: 

Đường Nguyễn Thị Định đã được UBND tỉnh ban hành  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).   

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, theo đó UBND tỉnh thống nhất không đầu tư và mở rộng đường 

Nguyễn Thị Định và nút giao thông N6 trong thời điểm này; việc đầu tư sẽ được xem 

xét trong giai đoạn thích hợp. Trong thời gian chờ đầu tư theo quy hoạch, UBND 
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thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị thành phố thực hiện duy tu sửa chữa theo định 

kỳ để đảm bảo giao thông đi lại của người dân. 

Câu 63. Hiện nay, đường Âu Cơ nối dài Khu 51 Lê Hồng Phong chưa có hệ 

thống thoát nước thải. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đầu tư (Cử tri 

phường Phước Tân). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã có Văn bản số 6515/UBND-TCKH ngày 9/8/2019 giao cho 

Ban Quản lý Dịch vụ công ích bổ sung khu vực trên vào dự án Hệ thống cống cấp 3 

năm 2019 do Ban Quản lý Dịch vụ công ích làm chủ đầu tư. Dự án hiện đang thẩm tra, 

dự kiến sẽ triển khai thi công trong quý I năm 2020. 

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 trả lời như sau: 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7933/QĐ-CT-UBND ngày 

03/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thoát 

nước đường Nguyễn Tất Thành ( đoạn trước trường chính trị tỉnh). Hiện nay, Ban 

Quản lý Dịch vụ công ích thành phố đã triển khai hoàn thành công trình, đồng thời 

phối hợp với UBND xã Phước Đồng và Ban QLDA các Công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Khánh Hòa (chủ đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật khu trường học 

Bắc Hòn Ông) nạo vét hệ thống thoát nước hiện trạng trước mùa mưa lũ 2019, đảm 

bảo giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng tại khu vực này. 

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 có Văn bản số 1307/UBND-QLĐT ngày 25/2/2019 chỉ đạo 

UBND xã Phước Đồng khẩn trương thực hiện bổ sung, điều chỉnh hồ sơ thẩm định 

công trình: Di dời hệ thống điện đường Đặng Thai Mai, thôn Phú Cường, xã Phước 

Đồng, trình thẩm định phê duyệt theo quy định và tổ chức di dời.  

Ngày 11/9/2019, UBND thành phố tiếp tục có Công văn số 7356/UBND-QLĐT 

yêu cầu UBND xã Phước Đồng khẩn trương thực hiện nội dung trên. Ngày 27/9/2019 

UBND xã Phước Đồng có Văn bản số 2180/UBND báo cáo hiện UBND xã đang phối 

hợp với đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh các hạng mục công trình, hoàn chỉnh phương 

án gửi Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình UBND 

thành phố phê duyệt thực hiện theo quy định.    

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 trở dòng chảy khi trời mưa (Cử tri xã Vĩnh Thái, Vĩnh Trung). Vấn đề 

này UBND trả lời như sau: 

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Thông báo số 431/TB-UBND ngày 

19/7/2019 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND xã Vĩnh Thái 

về tình hình phát triển kinh tế- xã hội 06 tháng đầu năm 2019, theo đó giao Sở Xây 
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dựng chủ trì giải quyết thoát nước tại khu vực Thái Thông 1, Thái Thông 2, thôn Thủy 

Tú xã Vĩnh Thái.  

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã tổ chức họp các đơn vị liên quan và có Công văn 

số 3177/SXD-HTKT ngày 28/8/2019 yêu cầu các nhà đầu tư hiện đang thực hiện các 

dự án trên địa bàn xã, bao gồm: Công ty Cổ phần PTĐT Vĩnh Thái, Công ty TNHH 

ĐTPT nhà Thái Xuân, Công ty TNHH ĐTPT nhà Thái Hưng khẩn trương triển khai 

thi công một số tuyến cống thoát nước để giải quyết thoát nước cho khu vực dân cư lân 

cận dự án và thường xuyên nạo vét, khơi thông mương thoát nước hiện trạng để đảm 

bảo khả năng thoát nước. Hiện nay các nhà đầu tư đang khảo sát, lập phương án giải 

quyết thoát nước cho các khu dân cư hiện trạng giáp ranh với dự án, trrình cơ quan 

chức năng thẩm định, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2019. 

Trước mắt để giải quyết tình trạng trên, ngày 07/11/2019 UBND thành phố đã có 

Công văn số 8889/UBND-DVCI chỉ đạo xử lý các điểm xung yếu, ngập úng, sạc lở 

nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão trên địa bàn thành phố. Theo đó, giao Ban 

Quản lý dịch vụ công ích bố trí các bơm chống ngập tại các khu vực đã tiếp nhận vận 

hành hệ thống thoát nước và các điểm ngập úng; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư phối 

hợp với UBND các xã phường bố trí móc thiết bị (máy ủi, máy múc, máy bơm...) phù 

hợp, đủ công suất, đảm bảo thoát nước không để xảy ra ngập úng. 

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 

trả lời như sau: 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2992/QĐ-CT-UBND ngày 

24/4/2019 phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 9791/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của 

UBND thành phố Nha Trang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 

công trình: Duy tu sửa chữa đường Phong Châu đi Đất Lành ( đoạn từ khu đô thị ven 

sông Tắc đến khu tái định cư Đất Lành), giao Phòng Quản lý Đô thị làm chủ đầu tư, 

quy mô đầu tư mặt đường bê tông xi măng rộng 6m, chiều dài 947m; từ nguồn vốn 

ngân sách thành phố và các doanh nghiệp đóng góp. Hiện nay công trình đang thi công 

và dự kiến hoàn thành tháng 12/2019.  

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 trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 

25/12/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hệ thống thoát nước hẻm 05, thôn 

Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, giaoUBND xã Vĩnh Hiệp làm chủ đầu tư. Hiện nay 

công trình đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, dự kiến triển khai thi công trong 

quý tháng 12/2019. 

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 trả lời như sau: 
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Ngày 01/8/2019 UBND thành phố Nha Trang có Công văn số 6256/UBND-

QLĐT về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị khu vực xung quanh chợ 

Đầm thuộc phường Vạn Thạnh, Xương Huân, theo đó chỉ đạo UBND phường Vạn 

Thạnh, UBND phường Xương Huân và các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, 

xử lý việc bốc, dỡ hàng hóa, tập kết buôn bán không đúng quy định tại các tuyến 

đường Sinh Trung, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Hồng Sơn, Lý Quốc Sư và khu vực 

Cổng chào chợ Đầm; đồng thời xử lý vi phạm của các chủ xe tải đậu, đỗ xe vào ban 

đêm để cung cấp hàng hóa cho các hộ kinh doanh chợ Đầm không đúng quy định. 

UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV chợ Đầm thông báo, hướng 

dẫn, bố trí nơi đậu, đỗ xe bốc dỡ hàng hóa trước khu vực chợ Đầm Tròn cũ. Mọi hoạt 

động bốc xếp hàng hóa được phép hoạt động từ 22h00 hôm trước đến chậm nhất là 

5h00 sáng hôm sau nhằm bảo đảm an ninh trật tự, không gây ồn ào ảnh hưởng đến đời 

sống sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực. 

Câu 97. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm có biện pháp quyết liệt xử 

lý nạn cho vay nặng lãi mang tính xã hội đen đang diễn 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: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố xây dựng Kế hoạch số 156/KH-

TH-HS ngày 25/01/2019 về phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi 

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

khai đến Công an các xã, phường và Đội Nghiệp vụ 

Qua xác minh, Công an thành phố xác định trên địa bàn chưa phát hiện tội phạm có 

tổ chức hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Tuy nhiên, Công an thành phố đã lập 

danh sách thống kê cơ sở, cá nhân hoạt động cho vay lãi nặng, huy động lãi suất cao. 

Kết quả phát hiện 57 vụ có dấu hiệu của tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen 

trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2019 đến nay. Ra quyết định khởi tố 07 vụ 08 bị can 

(01 vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 01 cưỡng đoạt tài sản, 01 cho vay lãi nặng, 04 

cố ý gây thương tích); quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ 02 đối tượng; hiện 

đang củng cố hồ sơ đề xuất xử lý 02 vụ có dấu hiệu của tội phạm cho vay lãi nặng, 46 

vụ tạt sơn, chất bẩn, đe dọa có liên quan đến hoạt động cho vay tài chính. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố rà 

soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện cho vay lãi  nặng, các vụ việc có liên 

quan xảy ra trên địa bàn. Đồng thời mời các đối tượng trên lên làm rõ hành vi cho vay 

lãi nặng, kinh doanh tài chính trái phép, đe dọa, ném chất bẩn vào nhà, xe… Trên cơ 

sở đó đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo pháp luật. 

 Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy, UBND các địa phương chỉ đạo các ban, ngành, 

đoàn thể tích cực phối hợp lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát 

động phòng trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cho vay lãi nặng. 

Tuyên truyền cho toàn dân hiểu rõ tính nguy hiểm và những hệ lụy của việc vay mượn 

của số đối tượng bên ngoài xã hội. Phối hợp với các tổ tín dụng ở xã, phường với các 

ngân hàng tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay được thuận lợi.  

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 
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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: 

Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa (46 Trần Phú) hiện do UBND tỉnh Khánh 

Hòa quản lý, không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Nha Trang.  

Đối với công tác quản lý trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, ngày 

19/04/2019 UBND thành phố Nha Trang có Công văn số 3030/UBND-QLĐT về việc 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị khu vực 46 Trần Phú; chỉ đạo UBND 

phường Lộc Thọ, Đội Thanh niên xung kích tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết 

xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm buôn bán hàng rong gây mất trật tự an toàn 

giao thông, mỹ quan đô thị khu vực phía trước Hội trường 46 Trần Phú, giao phòng 

Quản lý đô thị theo dõi, giám sát báo cáo kết quả định kỳ về UBND thành phố.  

Kết quả hiện nay không còn tình trạng buôn bán lấn chiếm tại khu vực trên, 

UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tăng cường theo dõi, kiểm 

tra và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong tại khu vực trên. 

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: 

Công an thành phố Nha Trang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, 

Công an phường Lộc Thọ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe ô tô khách 

dừng, đỗ, đón trả khách trên đường Đinh Tiên Hoàng, các tuyến đường xung quanh Bộ 

chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự. 

 Kết quả từ ngày 20/9/2019 đến ngày 20/10/2019: Đã lập biên bản vi phạm hành 

chính 20 trường hợp, trong đó: 

 - Đỗ xe nơi có biển cấm “Cấm dừng, cấm đỗ”:  11 trường hợp; 

 - Đi vào đường cấm:     08 trường hợp; 

 - Không có hợp đồng/ Danh sách hành khách: 01 trường hơp; 

 Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 13.350.000 đồng. 

 Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự đã yêu cầu tài xế, chủ 

phương tiện viết bản cam kết không dừng, đỗ, đón trả khách trên tuyến đường Đinh 

Tiên Hoàng và các tuyến đường xung quanh Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh 

Hòa. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố tăng 

cường kiểm tra, xử lý những trường hợp dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy 

định trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố. 

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 
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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 trả lời như sau: 

Ngày 19/3/2019 UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp và có Thông báo kết luận số 

162/TB-UBND giao UBND thành phố Nha Trang lập phương án bồi thường, giải 

phóng mặt bằng để triển khai thực hiện quy hoạch đường theo lộ giới đã được phê 

duyệt, cắm mốc quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó ngày 02/4/2019, 

UBND thành phố có Văn bản số 2465/UBND-VP về việc thực hiện phương án mở 

rộng đường Tôn Đản theo quy hoạch, giao Trung Tâm phát triển quỹ đất 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 mặt bằng mở rộng đường Tôn Đản 

theo quy hoạch. Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị đang tổng hợp báo cáo và nghiên cứu 

tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh phương án dự kiến bồi thường, giải 

phóng mặt bằng mở rộng đường Tôn Đản theo quy hoạch. 

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 trả lời như sau: 

Hiện nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đang khảo sát thực tế và nghiên 

cứu, lập phương án bán đấu giá lô đất trên cho các hộ giáp ranh, liền kề, có nhu cầu sử 

dụng phù hợp với điều kiện thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật; báo cáo 

UBND thành phố xem xét, triển khai phương án bán đấu giá theo chủ trương của 

UBND tỉnh Khánh Hòa tại Văn bản số 2984/UBND-XDNĐ ngày 16/6/2011. 

Câu 104. Việc giữ xe trước cổng Công an thành phố hiện nay vẫn còn hoạt động 

và thu tiền của người dân đến làm thủ tục 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: 

Do điều kiện về khu vực để xe cho người dân đến làm thủ tục hành chính trong 

trụ sở Công an thành phố còn hạn chế nên khi người dân đến làm thủ tục hành chính 

phải để xe bên ngoài. Nếu không có người giữ xe cho người dân sẽ dẫn đến kẻ gian lợi 

dụng để trộm cắp tài sản. 

Trong năm 2017, UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương về việc cấp kinh phí 

hỗ trợ thuê người trông coi bãi giữ xe trước trụ sở Công an thành phố là 2.250.000 

đồng/tháng. Tuy nhiên chưa có cá nhân hay tổ chức nào thỏa thuận làm việc với mức 

chi phí trên. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an thành 

phố sẽ tiếp tục nghiên cứu bố trí khu vực để xe và thống nhất người trông giữ xe cho 

người dân đến làm thủ tục hành chính theo đúng quy định. 

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 trả lời như sau: 
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Tuyến đường này UBND thành phố Nha Trang đã cho phép đầu tư theo Quyết 

định số 4013/QĐ-UBND ngày 22/1/215 về việc lập báo cáo kinh tế kĩ thuật công trình: 

Nâng cấp đường C2, giao cho UBND phường Vĩnh Nguyên làm chủ đầu tư; quy mô 

đầu tư xây dựng, mở rộng theo đúng lộ giới quy hoạch rộng 10m. Tuy nhiên đến nay 

UBND phường Vĩnh Nguyên chưa hoàn thành việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

UBND thành phố đã có Công văn số 3455/UBND-QLĐT và Công văn số 

7271/UBND-QLĐT yêu cầu UBND phường Vĩnh Nguyên khẩn trương hoàn thiện hồ 

sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

Lưu ý quá trình lập hồ sơ phải cập nhật thiết kế tuyến cống hộp 2,0x1,0m của dự án 

Khu đô thị Mipeco (do Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu Quân đội đang 

triển khai thi công) để đồng bộ về kỹ thuật và khớp nối hạ tầng 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: 

UBND thành phố đã trình UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét thu hồi phần đất giáo 

dục Khu đất có ký hiệu CC-01 với diện tích 7000 m
2
 trong khu quy hoạch Kho cảng 

Bình Tân và đã được UBND tỉnh thống nhất để đầu tư xây dựng trường tiểu học Vĩnh 

Nguyên 1.  

Hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng xem xét việc xây dựng các ki ốt trái 

phép và báo cáo đề xuất phương án thực hiện tháo gỡ, bàn giao quỹ đất trên. Sau khi 

Kho cảng Bình Tân bàn giao quỹ đất trên cho tỉnh, UBND thành phố sẽ tiếp nhận bàn 

giao từ tỉnh và tiến hành đầu tư xây dựng trường nhằm giải quyết nhu cầu học tập của 

con em trên địa bàn phường. 

Câu 114. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết tình trạng  

ngập úng gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Đồng Muối, tổ 3 An Hòa quá nặng (Cử 

tri phường Phước Hải). Vấn đề này UBND trả lời như sau: 

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 5104/UBND-XDNĐ 

ngày 30/6/2019 và Thông báo số 456/TB ngày 13/8/2019 về việc giải quyết thoát nước 

cho các khu dân cư giáp ranh dự án KĐT Lê Hồng Phong I và dự án KĐT Lê Hồng 

Phong 2.  

Trên cơ sở đó, ngày 09/9/2019 Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3292/SXD-HTKT 

gửi Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang xây dựng phương án thoát nước tại các 

điểm ngập úng từ Khu đô thị Lê Hồng Phong 1 đến đường số 22, tổ dân phố Phước An 

Hòa và hẻm 20 Lê Hồng Phong. Hiện nay, Chủ đầu tư đã khảo sát và trình duyệt 

phương án thoát nước tổng thể tại khu vực trên để Sở Xây dựng thẩm định và triển 

khai thi công. 

Câu 116. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết tình trạng thoát nước 

khu vực xung quanh dự án gây ngập nước tại hẻm 324, tổ 3 An Hòa và sớm giải quyết 

các vấn đề còn tồn đọng tại Dự án Hà Quang 2 (Cử tri phường Phước Hải). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

- Về vệc giải quyết tình trạng thoát nước khu vực xung quanh dự án gây ngập 

nước tại hẻm 324, tổ 3 An Hòa 
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Khu vực ngập úng là khu dân cư hiện trạng thuộc dự án Khu đô thị VCN - Phước 

Long tiếp giáp với dự án Khu đô thị Lê Hồng Phong 1. UBND thành phố Nha Trang 

đã phối hợp chủ đầu tư các dự án kiểm tra hiện trạng và ban hành Văn bản số 

3553/UBND-DVCI ngày 08/5/2019 giao Công ty cổ phần Đầu tư VCN bổ sung miệng 

thu nước tại các hố thăm đế tăng lưu lượng thu thoát nước khu dân cư hiện trạng thuộc 

dự án Khu đô thị VCN Phước Long. 

Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2019, UBND thành phố đã ban hành 

Văn bản số 7956/UBND-DVCI ngày 01/10/2019 chỉ đạo Công ty CP Bất động sản Hà 

Quang, Công ty cổ phần Đầu tư VCN bố trí máy bơm, máy đào, máy múc kịp thời xử 

lý ngập úng cho khu vực dân cư hiện trạng giáp ranh với dự án.  

- Về việc sớm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại Dự án Hà Quang 2 

Đồng thời thành phố đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan, 

UBND phường Phước Hải và Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang (chủ đầu tư dự 

án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II) giải quyết các tồn đọng dự án theo chỉ đạo tại 

các Công văn số 8456/UBND-VP ngày 27/11/2018, Công văn số 1876/UBND-VP 

ngày 15/3/2018, Công văn 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 phù hợp, UBND thành phố Nha Trang đang giao UBND phường 

Phước Hải rà soát lại tất cả các hồ sơ, kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc đất theo 

đúng quy định. Trên cơ sở đó Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang lập phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư báo cáo Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự 

án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II họp xét theo quy định. Đến nay, UBND phường 

Phước Hải và UBND phường Phước Long chưa báo cáo kết quả rà soát hồ sơ. 

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 trả lời như sau: 

Đường số 4 khu vực tổ 3 An Hòa, phường Phước Hải do Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, hiện đang thi 

công chưa hoàn thành nên chưa lắp đặt biển báo.  

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 đầu tư đoạn đường còn lại (Cử tri 

phường Phước Hòa). Vấn đề này UBND trả lời như sau: 

- UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đã kiểm tra và thay thế 05 

tấm đan hư hỏng bằng đan composite trên đường Chí Linh (đoạn từ đường Trần Thị 

Tính đến cuối đường). 

- Để đầu tư đoạn đường còn lại, UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 

3551/UBND-DVCI ngày 08/5/2019 giao Phòng Tài chính- Kế hoạch kiểm tra, đề xuất 

đầu tư theo thẩm quyền. Hiện Phòng Tài chính- Kế hoạch đang chủ trì, phối hợp với 

Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan nghiên cứu, khảo sát thực tế, lập dự toán 

và bố trí nguồn vốn thực hiện theo quy định. 
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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 trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn yêu cầu Công ty TNHH MTV ACC 

Nha Trang khẩn trương thiết kế bổ sung 01 trụ đèn tín hiệu giao thông trên tuyến 

đường số 1 để đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao; tuy nhiên đến nay Công ty 

TNHH MTV ACC Nha Trang chưa thực hiện. Do đó UBND thành phố Nha Trang đã 

tiếp tục có Văn bản số 2952/UBND-QLĐT ngày 18/4/2019 yêu cầu Công ty TNHH 

MTV ACC Nha Trang khẩn trương thực hiện và sẽ không tiếp nhận bàn giao cơ sở hạ 

tầng dự án Khu nhà ở gia đình Quân đội K98-NT nếu Công ty chưa thực hiện.  

Ngày 08/7/2019 UBND thành phố Nha Trang tiếp tục có Công văn số 

5472/UBND-QLĐT đôn đốc Công ty TNHH MTV ACC Nha Trang khẩn trương thực 

hiện các nội dung nêu trên. 

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 

trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 6605/QĐ-CT-UBND 

ngày 19/8/2019 phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng 

cấp đường Đô Lương, giao cho UBND phường Phước Hoà làm chủ đầu tư, với quy 

mô đầu tư xây dựng mặt đường bê tông rộng 5,5m; đầu tư hệ thống thoát nước mưa và 

thoát nước thải, kinh phí dự kiến hơn 1,8 tỷ đồng. Hiện nay, UBND phường Phước 

Hoà đang hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, dự kiến hoàn thành 

các thủ tục đầu tư và triển khai thi công trong năm 2020. 

UBND thành phố kính báo cáo./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, Nhung. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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