
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

Số:  9063   /UBND-VP 

V/v giải quyết các kiến nghị cử tri 

và kết luận của Chủ tịch HĐND tại 

kỳ họp 02, 03, 04, 05, 06, 07 Hội 

đồng nhân dân thành phố khóa XI. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nha Trang, ngày  12  tháng 11 năm 2019 

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

UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 117/CV-HĐND ngày 

18/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri 

và các kết luận của Chủ tịch HĐND tại kỳ họp 02, 03, 04, 05, 06, 07 của Hội đồng 

nhân dân thành phố. Sau khi xem xét, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên 

quan rà soát và tham mưu UBND thành phố giải quyết các các nội dung còn tồn 

đọng, trả lời chưa thỏa đáng, cụ thể như sau: 

I. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỬ TRI CHƯA GIẢI QUYẾT XONG TẠI KỲ 

HỌP THỨ 02, 03, 04, 05, 06  

Câu 6. Đề nghị thành phố xem xét cho đầu tư đường Nguyễn Biểu (Đoạn từ 

Phan Phù Tiên đến Trần Mai Ninh) vì đã 90% các hộ dân đồng thuận với việc hiến 

đất làm đường theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND, ngày 22/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân thành phố. (Cử tri phường Vĩnh Hải). Vấn đề này UBND thành phố trả 

lời như sau: 

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

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

1391/QĐ-UBND ngày 17/6/2009, đường Nguyễn Biểu có chỉ giới đường đỏ là 13m 

(điểm đầu là đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối là đường 2/4). Tuyến đường này đã 

được UBND thành phố đầu tư theo quy hoạch, hình thức đầu tư theo Nghị quyết số 

17-NQ/TU của Thành ủy Nha Trang, chủ đầu tư là UBND phường Vĩnh Hải. Cụ thể: 

- Đoạn 1 (từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Phan Phù Tiên): đầu tư hoàn 

thành năm 2012. 

- Đoạn 2 (từ đường Phan Phù Tiên đến đường Trần Mai Ninh): UBND thành 

phố đã ban hành Quyết định số 5247/QĐ-CT-UBND ngày 19/8/2016 phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, hình thức đầu tư theo 17-NQ/TU của Thành 

ủy Nha Trang. Theo đó các địa phương phải tổ chức vận động nhân dân tự nguyện 

hiến đất 100% thì mới được bố trí kinh phí đầu tư đường giao thông theo quy hoạch 

(vì trường hợp các hộ dân tự nguyện hiến đất trong khi một số hộ còn lại thực hiện 

theo chính sách đền bù sẽ không công bằng). 
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Ngày 31/7/2019 UBND thành phố có Công văn số 6218/UBND-QLĐT yêu 

cầu UBND phường Vĩnh Hải báo cáo tình hình thực hiện đầu tư, các khó khăn vướng 

mắc về thực hiện đầu tư đường Nguyễn Biểu để UBND thành phố xem xét. Hiện 

UBND phường Vĩnh Hải đang tích cực vận động người dân đồng ý bàn giao mặt 

bằng, thực hiện công tác kiểm kê, tổng hợp khối lượng đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng để thực hiện công trình theo chủ trương và hồ sơ đã được phê duyệt. 

- Đoạn 3 còn lại (từ đường Trần Mai Ninh đến đường 2/4): đoạn đường này 

nếu đầu tư phải cần 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 để đầu tư đoạn còn lại của đường Nguyễn 

Biểu, việc đầu tư sẽ được xem xét trong giai đoạn thích hợp.  

Câu 18. Dọc đường Phạm Văn Đồng: có nhiều đường ống nhựa dẫn nước băng 

ngầm qua đường, máy bơm, đóng các cọc sắt đoạn kè chắn sóng đến xuống mép 

nước, dây điện… Đề nghị thành phố kiểm tra và xử lý (Cử tri phường Vĩnh Hải). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Để giải quyết vấn đề trên, UBND thành phố đã có Công văn số 1700/UBND-

QLĐT ngày 08/3/2019 yêu cầu UBND phường Vĩnh Hòa Hòa khẩn trương tổ chức 

họp các hộ dân liên quan để có phương án tháo dỡ toàn bộ các đường ống dẫn nước 

biển, thiết bị. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành tháo dỡ, do đó 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa ban hành quyết định cưỡng 

chế và tổ chức lực lượng tháo dỡ theo quy định.  

Ngày 15/10/2019, UBND phường Vĩnh Hòa phối hợp với Phòng Quản lý đô 

thị thành phố tổ chức xử lý tháo dỡ các đường ống nhựa dẫn nước băng ngầm qua 

đường, máy bơm, dây điện.. lắp đặt trái phép trên tuyến Phạm Văn Đồng đoạn từ Mai 

Xuân Thưởng đến Hòn Một, đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh tình trạng hư hỏng hạ 

tầng kỹ thuật khu vực trên. 

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) Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

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

UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/10/2015 về 

tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Nha Trang, trên cơ sở đó 

UBND thành phố đã triển khai “Đề án Đo đạc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa 

bàn thành phố”, hoàn thiện bản đồ tổng thể vị trí và sổ mục kê các thửa đất công đối 

với 15 xã, phường (trong đó có xã Vĩnh Lương) và đã bàn giao hồ sơ cho các địa 

phương lưu trữ và quản lý.  
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Đến nay hồ sơ quản lý đất công, đất công ích (5%) đã hoàn chỉnh, UBND xã 

Vĩnh Lương đang tổ chức thực hiện việc quản lý chặt chẽ các thửa đất công theo 

đúng mục đích sử dụng và hồ sơ đã được thiết lập, không để xảy ra tình trạng các hộ 

dân xây dựng lấn chiếm. Qua kiểm tra, trên địa bàn xã Vĩnh Lương không còn tình 

trạng người dân lấn chiếm đất công tại khu đất Rẫy Nà, thôn Văn Đăng 1, Cửu 

Hàm...như phản ánh của cử tri. 

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

Thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình để hoàn thành các tiêu chí 

xây dựng Nông thôn mới của xã Vĩnh Lương, UBND thành phố đã đầu tư xây dựng 

03 nhà văn hóa tại thôn Cát Lợi, Văn Đăng 3, Võ Tánh 2. Đối với 07 thôn còn lại do 

dân cư thưa thớt, không sinh sống tập trung, người dân trong khu vực có thể sử dụng 

các điểm công trình công cộng sẵn có để tổ chức sinh hoạt như: trụ sở UBND 

phường, trạm y tế phường, trường mầm non, trường tiểu học... để phục vụ sinh hoạt 

văn hóa của cộng đồng dân cư. Đối với 07 thôn còn lại do dân cư thưa thớt, không 

sinh sống tập trung, UBND xã Vĩnh Lương đã sử dụng các cơ sở vật chất hiện có như 

Hội trường UBND xã, các trường Tiểu học Vĩnh Lương 1, 2, Trường THCS Nguyễn 

Viết Xuân, Trường mầm non Vĩnh Lương... để phục vụ sinh hoạt văn hóa của cộng 

đông dân cư. 

Câu 33. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư xây dựng lại con đường 

Thái Thông, Xuân Sơn vì hiện nay các xe vận chuyển phục vụ các công trình không 

còn lưu thông nữa, trước tết đã chỉ đạo san gạt tạm thời cho người dân đi lại nhưng 

hiện nay con đường này xuống cấp, người dân đi lại khó khăn (Cử tri xã Vĩnh Trung). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 

phê duyệt thiết kế thi công và dự toán xây dựng công trình đường Thái Thông- Xuân 

Sơn, chủ đầu tư Ban QLDA các Công trình xây dựng Nha Trang, tổng mức đầu tư 

hơn 13,2 tỷ đồng. Hiện nay, công trình đang thi công và dự kiến hoàn thành vào 

tháng 12/2019. 

Câu 38. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư đường vành đai Núi 

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

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/8/2011 của Hội đồng nhân dân 

thành phố về Kế hoạch phát triển đô thị thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2015, 

đường vành đai Núi Sạn được bố trí kinh phí 40 tỷ đồng (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% 

kinh phí) để đầu tư mở rộng. Tuy nhiên sau năm 2015, UBND tỉnh cắt giảm chi phí 

đầu tư công trình này.  

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

khác theo thứ tự ưu tiên, do đó UBND thành phố chưa cân đối được nguồn vốn để 

thực hiện đầu tư công trình này theo quy hoạch. Việc đầu tư sẽ được xem xét trong 

giai đoạn thích hợp. 
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Câu 42. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, đẩy nhanh tiến độ bồi 

thường dự án Hồ chứa nước Đắc Lộc, việc chi trả cho các hộ tiếp theo tiến hành quá 

chậm để bà con phải chờ đợi lâu. (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, thành phố Nha Trang 

với tổng diện tích 99ha. Thực hiện theo Thông báo thu hồi đất, Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Phương đã tiến hành triển khai dự án theo 

quy định. Đến năm 2017, UBND thành phố Nha Trang ra Thông báo số 1370/TB-

UBND ngày 19/10/2017 điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo thu hồi đất số 

196/TB-UBND, theo đó diện tích thực hiện dự án có sự điều chỉnh từ 99ha còn 71,5 

ha. Việc thay đổi diện tích đã làm chậm tiến độ thực hiện của dự án.  

Tổng cộng có 192 trường hợp hộ dân bị giải tỏa để thực hiện dự án, UBND 

thành phố đã thực hiện chi trả cho 98 trường hợp trong tổng số 104 trường hợp được 

phê duyệt quyết định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp tục lập phương án đối với 

các trường hợp còn lại. Hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất Nha Trang đang tích 

cực phối hợp cùng các đơn vị liên quan và các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án 

tiến hành kiểm kê, hoàn thiện hồ sơ cho các thửa đất bị điều chỉnh ranh giới thu hồi 

đất và các thửa đất mới phát sinh thu hồi để làm căn cứ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. 

II. NHỮNG KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

CHƯA GIẢI QUYẾT XONG TẠI KỲ HỌP THỨ 02, 03, 04, 05, 06, 07  

Vấn đề 1. Công an thành phố chỉ đạo công an các xã, phường và phối hợp với 

UBND các xã, phường, các nhà trường phải xử lý nghiêm việc một số hộ dân chiếm 

dụng hẻm để tổ chức giữ xe trái phép; làm dịch vụ giữ xe học sinh trong nhà...; học 

sinh sử dụng xe trên 50cc không đúng quy định, vi phạm an toàn giao thông, nguy cơ 

mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Đề nghị UBND thành phố xử lý triệt để, tăng 

cường vận động tuyên truyền đặc biệt đối với các Trường Trung học phổ thông trên 

địa bàn thành phố.  

Và Vấn đề 3. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý học sinh đi xe 

máy đến trường, các điểm giữ xe xung quanh các trường học. UBND thành phố trả 

lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Công an thành phố chủ động tham mưu 

cho Đảng ủy, UBND các xã, phường yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban 

ngành, đoàn thể, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở… phối hợp tuyên truyền, 

tham gia đứng chốt, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. 

Công an thành phố đã xây dựng và triển khai các Kế hoạch số 230/KH-KT ngày 

24/4/2019 kiểm tra các điểm trông giữ xe xung quanh các trường học trên địa bàn; Kế 

hoạch số 2282/KH-CSGT ngày 24/8/2019 tăng cường tuần tra, kiểm soát, đứng chốt 



5 

 

điều hòa giao thông và xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 

thành phố (từ ngày 25/8/2019 đến ngày 25/11/2019) và đạt được các kết quả như sau: 

 - Kiểm tra 04 điểm giữ xe xung quanh các trường học (Trường THPT Hà Huy 

Tập, Nguyễn Văn Trỗi, Ischool), kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở trông, 

giữ xe cho học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo công tác 

phòng cháy, chữa cháy. 

 - Lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các 

giờ cao điểm học sinh đến trường và ra về để xử lý nghiêm, kiên quyết các trường 

hợp học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 25/8/2019 đến 

ngày 15/10/2019 đã lập biên bản vi phạm hành chính 65 trường hợp học sinh không 

đủ tuổi điều khiển xe mô tô và gửi kết quả học sinh vi phạm về Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học trên địa bàn để phối hợp xử lý 

nhằm răn đe, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan, các trường học tổ chức hơn 40 buổi tuyên 

truyền về trật tự an toàn giao thông, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của 

người dân nói chung và học sinh, phụ huynh nói riêng trong thực hiện các quy định 

của Luật Giao thông đường bộ. 

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

các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm giữ xe vi phạm theo 

quy định; tuyên truyền pháp luật về giao thông cho học sinh, đặc biệt khối trung học 

phổ phông trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Vấn đề 7. Tuyến đường từ Giáng Hương đến Khu dân cư Đất Lành, đề nghị 

UBND thành phố xem xét đầu tư để phục vụ người dân. 

Ngày 24/4/2019 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND 

phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 9791/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 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), quy mô mặt 

đường bê tông xi măng, rộng 6m. Công trình hiện đang triển khai thi công, dự kiến 

hoàn thành vào tháng 12/2019. 

 Vấn đề 8. Kiểm tra và xử lý tình trạng lấn chiếm tại các tuyến hẻm 6, 8, 10 và 

Chung cư Nguyễn Thiện Thuật như đại biểu đã phản ánh. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì kiểm tra, 

giải quyết nội dung cử tri kiến nghị, hiện Phòng Quản lý đô thị đang phối hợp với 

UBND phường Tân Lập và UBND phường Lộc Thọ rà soát hồ sơ nhà đất của các hộ 

dân tại các hẻm 6, 8, 10 và chung cư Nguyễn Thiện Thuật với quy hoạch xây dựng tại 

khu vực này để xem xét, đề xuất hướng xử lý phù hợp, dự kiến sẽ hoàn thành vào 

tháng 12/2019. 
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Vấn đề 9. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trồng cây xanh tuyến đường 

Phạm Văn Đồng (khu vực phường Vĩnh Phước, Vĩnh Hòa) 

Tuyến công viên bờ biển đường Phạm Văn Đồng (khu vực phường Vĩnh 

Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa) đã được Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố thực 

hiện trồng cây xanh 2 bên vỉa hè và dải phân cách sau cơn bão số 12 cuối năm 2017. 

Tuy nhiên hiện nay tuyến đường trên (đoạn từ đường Mai Xuân Thưởng đến 

Hòn Một) phần vỉa hè phía bên mặt biển có một số hố và một đoạn dải phân cách 

chưa trồng cây xanh, UBND thành phố đã có Công văn số 8647/UBND-TCKH ngày 

28/10/2019 chỉ đạo Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố tổ chức khảo sát, nghiên 

cứu loại cây trồng phù hợp, lập dự toán trồng bổ sung cây xanh tại khu vực này, báo 

cáo về UBND thành phố để xem xét, phê duyệt thực hiện.  

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy; 

- 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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