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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

Số:  8277   /UBND-VP 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ 08 

theo Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 

06/6/2019 của Hội đồng thành phố. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nha Trang, ngày  14   tháng  10   năm 2019 

   

      Kính gửi:    

 

 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang 

Thực hiện Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 06/6/2019 của Hội đồng nhân dân 

thành phố về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 08 Hội đồng 

nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân 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 1. Vào mùa mưa, tại cống nước thải (từ đường Đặng Tất ra đường Phạm 

Văn Đồng) chảy ra biển đen ngòm, có nguy cơ ô nhiễm cao. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân thành phố có phương án xử lý tình trạng nước thải để không ảnh hưởng đến môi 

trường biển (Cử tri phường Vĩnh Hải).  

Và Câu 102. Cống thoát nước trên đường Phạm Văn Đồng khu vực Mường 

Thanh - Viễn Triều khi mưa lớn nước thoát ra ngoài chảy ra biển gây ô nhiễm, đề nghị 

Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường máy bơm khu vực này (Cử tri phường Vĩnh 

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

Cống thoát nước trên đường Phạm Văn Đồng khu vực Mường Thanh - Viễn 

Triều thuộc lưu vực thoát nước của cửa xả Đặng Tất, Hòn Chồng. Cửa xả thoát nước 

Đặng Tất và Hòn Chồng được xây dựng từ những năm 2000 có chức năng thu gom 

toàn bộ nước mưa trên phạm vi lưu vực từ cầu vượt Nguyễn Đình Chiểu đến đường 

Củ Chi và thoát ra biển.  

Công trình bao gồm: Trạm bơm Đặng Tất, 02 giếng tách Hòn Chồng và Đặng 

Tất cùng hệ thống đường ống thu gom để bơm chuyển nước thải về đường 2/4 và 

thoát ra sông Cái. Cụ thể nguyên lý hoạt động: 

- Tại cửa xả Hòn Chồng và Đặng Tất, có bố trí các giếng tách thu gom nước 

thải về Trạm bơm Đặng Tất. Vào mùa khô, toàn bộ nước trong hệ thống cống tập 

trung về trạm bơm Đặng Tất và được bơm chuyển vào tuyến cống thoát nước trên 

đường 2/4 và thoát ra sông Cái Nha Trang.  

- Khi trời mưa lớn, lượng nước mưa tập trung về trạm bơm vượt quá công suất 

bơm, nước trong hệ thống cống được hoà loãng với nước mưa với hệ số pha loãng 

bằng 2,5 sẽ đẩy van lật để thoát ra môi trường tiếp nhận. Sau khi hết mưa, trạm bơm 
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sẽ hoạt động lại bình thường và nước thải sẽ được bơm ngược về đường 2/4. 

Ngày 26/7/2019 UBND thành phố có Công văn số 6115/UBND-TNMT giao 

Ban Quản lý dịch vụ Công ích chủ trì, phối hợp Công ty Cổ phần cấp thoát nước 

Khánh Hòa vận hành Trạm bơm Đặng Tất đúng quy trình kỹ thuật, kiểm tra các thiết 

bị trạm bơm Đặng Tất đảm bảo hoạt động 24/24 giờ, vệ sinh các giếng tách 01 

tuần/lần, nạo vét bùn hố ga, các tuyến cống thoát nước; thường xuyên khơi thông cửa 

xả để nước mưa thoát ra biển, tránh tình trạng ngập lụt, đảm bảo vệ sinh môi trường 

bãi biển Hòn Chồng. 

Về lâu dài, UBND tỉnh đã có Công văn số 10318/UBND-KT ngày 09/10/2018 

giao Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hoà nghiên cứu giải pháp chia cắt lưu lượng 

nước mưa khu vực này để hạn chế nước tập trung về trạm bơm Đặng Tất. Hiện Ban 

QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Nước 

và Môi trường Việt Nam (VIWASE) báo cáo đánh giá hiện trạng thoát nước tại khu 

vực cửa xả Đặng Tất và đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa và Ngân hàng Thế giới xem 

xét, quyết định bổ sung dự án cửa xả Đặng Tất vào dự án CCSEP. 

Câu 2. Tình hình giao thông ngã ba Nguyễn Khuyến và đường 2/4 lưu lượng 

xe đông. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có phương án phân luồng giao thông để 

giảm tiềm ẩn tai nạn giao thông (Cử tri phường Vĩnh Hải). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau: 

Để đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao đường Nguyễn Khuyến và đường 

2/4, UBND thành phố có Văn bản số 1594/UBND-QLĐT ngày 06/3/2019 mở rộng 

nút giao đường Nguyễn Khuyến và đường 2/4, thành phố Nha Trang trong đó có phân 

luồng giao thông tạo nhánh rẽ phải riêng biệt, rộng 3,75m về phía bãi xe Chợ Vĩnh 

Hải tại nút giao. Hiện nay công trình đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Câu 3. Đất giải tỏa khu vực Trại Gà để làm gì mà 10 năm nay vẫn để trống, đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố trả lời cho cử tri (Cử tri phường Vĩnh Hải). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hải rà soát, kiểm tra nội 

dung cử tri kiến nghị, theo Công văn số 1614/UBND ngày 28/8/2019 của UBND 

phường Vĩnh Hải thì khu vực cử tri phản ánh là thửa đất số 78, tờ bản đồ số 36, tọa 

lạc ở Tổ 13 tây Nam (đường Đào Văn Tiến), phường Vĩnh Hải với diện tích 

16.938,3m
2
. Khu đất này hiện đang thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Xây 

dựng Khánh Hòa. UBND thành phố đã có Công văn số 8128/UBND-VP ngày 

08/10/2019 chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND 

phường Vĩnh Hải kiểm tra thực tế, rà soát quy hoạch khu vực trên, báo cáo UBND 

thành phố.  
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Câu 4. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương thi công mương thoát 

lũ Đường Đệ đoạn cầu Hòn Xện? (Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Mương thoát lũ Đường Đệ đoạn cầu Hòn Xện thuộc dự án Khu dân cư Đường 

Đệ do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa 

bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thành phố quản lý vận hành. Hiện nay UBND 

tỉnh đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư công trình 

sửa chữa hệ thống mương thoát lũ khu dân cư đường Đệ (bao gồm hạng mục nạo vét 

hệ thống thoát nước) tại Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 15/9/2019 dự kiến triển 

khai thi công trong quý IV năm 2019. Qua đợt kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ năm 

2019, UBND thành phố cũng đã có văn bản số 7956/UBND ngày 01/10/2019 yêu cầu 

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa khẩn trương nạo vét các tuyến mương 

trong khu vực dự án để đảm bảo thoát lũ. 

Câu 5. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra việc san ủi đất trái phép 

của dự án khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa; Kiểm tra việc người dân đang lấn chiếm đất tại 

khu vực sạt lở cuối đường Ngô Văn Sở; kiểm tra việc lấn chiếm đất tại khu tập thể 

Phân viện Thú y miền Trung để xây kiốt cầm đồ; kiểm tra trình trạng xây dựng không 

phép tại khu vực Hòn Xện (khu vực đối diện nhà bà Phan Thị Hạnh) (Cử tri phường 

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

1. Việc san ủi đất tại khu dân cư Hồ Vĩnh Hoà, phường Vĩnh Hoà: 

Ngày 19/12/2018, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, 

Phòng Quản lý đô thị và UBND phường Vĩnh Hòa kiểm tra thực địa tại dự án Khu 

dân cư Hồ Vĩnh Hòa, kết quả như sau: Hiện trạng dự án Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần 

Đông Dương) đã san ủi, cải tạo mặt bằng trong khuôn viên đất của dự án từ Mốc M7 

đến M34. Trong quá trình san ủi có tập kết 03 máy múc, 03 xe tải và 02 máy ủi. Đến 

nay, Chủ đầu tư dự án đã dừng việc cải tạo và đang thực hiện các thủ tục hồ sơ theo 

quy định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án. UBND 

thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với Thanh tra 

Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Như vậy, nội dung phản ánh của các hộ dân về việc Chủ đầu tư dự án khu dân 

cư Hồ Vĩnh Hòa tự ý san ủi đất trái phép đã được cơ quan có thẩm quyền của UBND 

tỉnh, thành phố đã kiểm tra, xử lý và yêu cầu Chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ các 

thủ tục quy định trước khi thực hiện dự án. 

2. Người dân lấn chiếm đất tại khu vực sạt lở cuối đường Ngô Văn Sở  

UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức 

san gạt, dọn dẹp mặt bằng khu vực 04 lô đất cuối đường Ngô Văn Sở bị sạt lở do vỡ 

mương thoát lũ tại Tây Mương, Đường Đệ cuối năm 2018. Sau đó, ông Văn Ngọc 
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Minh đã dựng quán lấn chiếm trên lô đất trên, ngày 18/02/2019 UBND thành phố có 

Công văn số 1128/UBND-QLĐT chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa tổ chức tháo dỡ 

công trình xây dựng trái phép trên. Đến nay khu vực này không còn công trình xây 

dựng lấn chiếm. 

Tuy nhiên hiện tại khu vực này có tình trạng chiếm dụng tập kết cát, không xác 

định đối tượng vi phạm. UBND thành phố đã có Công văn số 1845/UBND-VP ngày 

14/3/2019 giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với phường 

Vĩnh Hòa có biện pháp rào chắn ngăn người dân lấn chiếm đất trái phép. Ngày 

10/4/2019 UBND thành phố có Công văn số 2725/UBND-TTQĐ thống nhất cho phép 

chủ trương lập kinh phí tính toán xây dựng rào chắn để quản lý quỹ đất theo quy định. 

Trong thời gian thực hiện thủ tục lập kinh phí và thi công rào chắn, yêu cầu UBND 

phường Vĩnh Hòa tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn, 

tránh tình trạng lấn chiếm đất nhà nước quản lý.   

3. Lấn chiếm đất khu tập thể Phân viện thú ý Miền Trung xây kiốt cầm đồ. 

UBND thành phố đã có Văn bản số 4519/UBND-VP ngày 07/6/2019 về việc 

xử lý 05 ki ốt tại tổ 13 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị 

phối hợp với UBND phường Vĩnh Hoà kiểm tra thực tế, đối chiếu quy hoạch, đề xuất 

UBND thành phố hướng xử lý. Qua kiểm tra, phần đất mà ông Trần Văn Hễ đứng ra 

xây dựng 05 ki ốt tại tổ 13 Đường Đệ, là phần đất giao thông do nhà nước quản lý. 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6502/QĐ-

XPVPHC ngày 07/6/2019 đối với ông Trần Văn Hễ, ông Hễ đã chấp hành nộp phạt 

theo quyết định trên nhưng chưa thực hiện việc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.  

Đồng thời, UBND thành phố có Văn bản số 7578/UBND-QLĐT ngày 

20/9/2019 yêu cầu UBND phường Vĩnh Hòa thu hồi lại phần diện tích đất giao thông 

mà các hộ dân tự ý lấn chiếm xây dựng 05 ki ốt tại tổ 13 Đường Đệ. Đồng thời, quản 

lý không cho người dân sử dụng phần đất mà các hộ dân đã tự lấn chiếm xây dựng trái 

phép nêu trên, giao Phòng Quản lý đô thị đôn đốc theo dõi việc thực hiện chỉ đạo trên. 

3. Kiểm tra trình trạng xây dựng không phép tại khu vực Hòn Xện 

Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, 

UBND phường Vĩnh Hòa thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các 

trường hợp xây dựng vi phạm tại tổ 13 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa. Qua đó, UBND 

thành phố đã ban hành 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường 

hợp xây dựng không có giấy phép; hiện nay 05 trường hợp đã thực hiện nộp phạt theo 

quy định, cụ thể: 

+ Trường hợp vi phạm của bà Phạm Thị Sen:  Ngày 07/5/2019 UBND thành 

phố Nha Trang đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3298/QĐ-

XPVPHC.  
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+ Trường hợp vi phạm của bà Nguyễn Thị Bích Liên: Ngày 29/5/2019 UBND 

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

3948/QĐ-XPVPHC. 

+ Trường hợp vi phạm của ông Đỗ Hoàng: Ngày 20/6/2019 UBND thành phố 

Nha Trang đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5032/QĐ-

XPVPHC.  

+ Trường hợp vi phạm của ông Nguyễn Thái Phong: Ngày 20/6/2019 UBND 

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

5031/QĐ-XPVPHC. 

+ Trường hợp vi phạm của ông Phạm Khả Đạo: Ngày 15/7/2019 UBND thành 

phố Nha Trang đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5566/QĐ-

XPVPHC. 

Đến nay các trường hợp trên đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi 

phạm hành chính nhưng chưa xuất trình cho người có thẩm quyền xử phạt giấy phép 

xây dựng. Do đó, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị theo dõi, 

tham mưu thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

Câu 6. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố bố trí thêm các thùng rác công cộng 

phía Đông đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa (Cử tri phường Vĩnh Hòa).  

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý Dịch vụ công 

ích thành phố triển khai lắp đặt thùng rác công cộng, bao gồm tại khu vực bờ biển 

phía đông đường Phạm Văn Đồng (từ cầu vượt Hòn Chồng đến Hòn Một) đã lắp tổng 

cộng 19 thùng rác tại các ngã giao, vạch đi bộ và đường dạo phía công viên biển. 

Hiện nay UBND thành phố đang chỉ đạo Ban Quản lý Dịch vụ công ích, Công 

ty CP Môi trường đô thị tiếp tục rà soát, lắp đặt thêm thùng rác tại các vị trí khác , 

đảm bảo nhu cầu của người dân, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. 

Câu 7. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho giải tỏa nhà ông Tuấn đầu 

đường Dương Hiến Quyền để thông đường (Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường Dương Hiến Quyền được thực hiện theo Nghị quyết 17/NQ-TU ngày 

31/12/2009 của Thành ủy Nha Trang về việc vận động nhân dân tự nguyện đóng góp 

xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở 

đó,UBND phường Vĩnh Hòa đã tổ chức vận động các hộ dân hiến đất để mở rộng 

đường theo quy hoạch. Tuy nhiên trong quá trình thực hiên, hộ ông Tuấn không đồng 

ý hiến đất làm đường, UBND phường đã nhiều lần tích cực vận động tuy nhiên vẫn 

chưa đạt được kết quả.  
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Hiện UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa tiếp tục tuyên truyền, 

vận động hộ ông Tuấn hiến đất và thực hiện công tác kiểm kê, tổng hợp khối lượng đền 

bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo chủ trương đã được phê duyệt. 

Câu 8. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương khắc phục tình trạng 

ngập lụt về mùa mưa đường Điện Biên Phủ và đường Phạm Văn Đồng (Cử tri 

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

1. Hiện trạng thoát nước Khu vực Đường Điện Biên Phủ - Khu vực Làng SOS 

thoát theo 2 hướng chính: 

+ Hướng 1: Phần phía Đông đường Thoại Ngọc Hầu, toàn bộ nước mưa được 

thu gom trên tuyến mương thoát lũ Nam Hòn Khô thoát ra biển qua cửa xả Ba Làng, 

khu vực này đảm bảo thoát nước. 

+ Hướng 2: Phần phía Tây đường Thoại Ngọc Hầu, toàn bộ nước mưa được thu 

gom vào tuyến mương thoát lũ Nam Hòn Khô, Suối Hoà Trung, Điện Biên Phủ và 

đấu nối vào tuyến cống hộp T1 thoát ra sông Cái. Khu vực này hệ thống thoát nước 

chưa được đầu tư hoàn chỉnh. 

Để giải quyết vấn đề này, hiện UBND tỉnh đang triển khai Dự án môi trường 

bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha Trang, dự kiến trong quý 4 năm 

2019 sẽ triển khai các hạng mục thoát nước mưa giải quyết ngập úng khu vực đường 

2/4, Điện Biên Phủ. Khi hoàn thành sẽ giải quyết các điểm ngập khu vực đường Điện 

Biên Phủ. 

2. Về hệ thống thoát nước đường Phạm Văn Đồng: 

Qua khảo sát, cống thoát nước đường Nguyễn Dữ ra Bến du thuyền bị lấp gây 

ra tình trạng úng nước trên đường Phạm Văn Đồng, UBND thành phố đã có Văn bản 

số 5768/UBND-DVCI ngày 16/7/2019 về việc xử lý ngập úng cục bộ đường Phạm 

Văn Đồng, theo đó đề nghị Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền hỗ trợ UBND 

thành phố khảo sát, đầu tư xây dựng bổ sung miệng thu tại nút giao đường Phạm Văn 

Đồng- Nguyễn Dữ để chống ngập úng cục bộ, lập phương án thiết kế trình UBND 

thành phố thống nhất cho phép Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền thực hiện, 

hiện nay các đơn vị đang phối hợp triển khai thực hiện. 

Câu 9. Tình trạng người dân lấn chiếm đất công tại đường Võ Dũng- Ngô Văn 

Sở - Lý Thái Tổ khu vực Hòn Xện, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố can thiệp, 

giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý (Cử tri phường Vĩnh Hòa). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Năm 2018 một số đối tượng lạ mặt đến lấn chiếm đất công tại đây, xây dựng 

móng đá chẻ để phân lô, trồng trụ rào. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường 

Vĩnh Hòa thực hiện cưỡng chế, khôi phục hiện trạng ban đầu đối với toàn bộ khu đất 
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nói trên. Hiện nay tại khu vực này là đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành 

phố quản lý, không có tình trạng người dân lấn chiếm xây dựng trái phép. 

Câu 10. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi 

trường của các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã (thôn Đắc Lộc 2): Công ty 

Thủy sản Hoàng Sa, Công ty Cà phê Mê Trang, Nhà máy Tách cọng thuốc lá 

Khatoco, Công ty Bao bì Đông Á, Công ty Bê tông Ly tâm (Cử tri xã Vĩnh Phương). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

- Công ty TNHH Đánh bắt Chế biến thủy sản Hoàng Sa 

Công ty TNHH Đánh bắt Chế biến thủy sản Hoàng Sa (trước đây là Công ty 

TNHH MTV Quang Vinh) đã được UBND thành phố xác nhận Đề án BVMT đơn 

giản số 1307/UBND ngày 31/3/2010, quy mô công suất 680 tấn sản phẩm/năm. Sở 

Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 

QLCTNH: 56.000437 (cấp lần 1) ngày 05/8/2014. Công ty đã xây dựng hệ thống xử 

lý nước thải công suất 50m
3
/ngày đêm và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác 

nhận hoàn thành tại công văn số 840/STNMT-CCBVMT ngày 21/4/2015. 

Ngày 28/3/2019, UBND thành phố đã tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế về 

công tác bảo vệ môi trường tại công ty. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang sửa 

chữa, cải tạo nhà xưởng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh để cải tạo, sửa 

chữa. Ngày 19/6/2019, UBND thành phố tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 

tại Công ty (sau khi Công ty đi vào vận hành trở lại). Qua kiểm tra hiện trạng thực tế, 

hệ thống xử lý nước thải của Công ty đang hoạt động bình thường. UBND thành phố 

đã tiến hành thu 02 mẫu nước thải tại 02 vị trí Bể chứa nước thải sau xử lý và Điểm 

cuối của đường ống xả nước thải ra mương thoát nước chung. Kết quả mẫu tại thời 

điểm kiểm tra các thông số đều đạt QCVN 11:2015/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. 

Để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã có Công văn 

số 6138/UBND-TNMT ngày 29/7/2019 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng 

cường kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở hoạt động chế biến thủy sản; xem xét, việc 

cấp phép xả nước thải đối với Công ty TNHH Đánh bắt Chế biến thủy sản Hoàng Sa, 

giám sát việc xả nước thải ra nguồn nước chặt chẽ hơn; nghiên cứu, đề xuất UBND 

tỉnh Khánh Hòa di dời các cơ sở chế biến thủy sản ra khỏi khu vực dân cư. 

- Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang 

Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang được UBND thành phố cấp Giấy xác nhận 

đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số 3831/UBND ngày 15/12/2008, tại thôn 

Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương. 

Ngày 03/7/2019, UBND thành phố tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế tại 

Công ty, kết quả tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã dừng công nghệ rang xay truyền 
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thống. Hiện nay, đang sử dụng dây chuyền công nghệ rang xay hiện đại với 02 máy 

rang cà phê tự động. Theo đó khí thải phát sinh qua bộ phận lọc khí tại máy rang cà 

phê trước khi phát tán ra môi trường bằng 02 ống khói (Theo kết quả phân tích Quý I, 

II năm 2019 của Trung tâm quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường thì các thông số 

đều đạt quy chuẩn về môi trường). Công ty không phát sinh nước thải sản xuất, nước 

thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại và cho tự thấm tại chỗ. 

Qua kết quả kiểm tra, UBND thành phố đã yêu cầu công ty đảm bảo thực hiện 

tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. 

- Công ty Bê tông ly tâm  

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Minh Đức (Chủ dự án: 

Nhà máy sản xuất cọc Bê tông ly tâm ứng và dây chuyền sản xuất ống cống ly tâm) đã 

được UBND thành phố cấp Thông báo số 439/TB-UBND-TNMT ngày 18/6/2014 về 

việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Đăng ký xác nhận Đề án 

BVMT đơn giản số 4307/UBND-TNMT ngày 18/8/2016), quy mô công suất 95 tấn 

sản phẩm/ngày. Địa điểm hoạt động: Lô A1, A2, A3 Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã 

Vĩnh Phương. Công ty đưa nhà máy vào hoạt động từ cuối năm 2015.  

Công ty đã thực hiện Báo cáo kiểm soát ô nhiễm định kỳ hàng quý theo quy 

định; ký hợp đồng quan trắc phân tích lấy mẫu môi trường với Trung tâm phân tích và 

đo đạc môi trường Phương Nam. Kết quả phân tích chất lượng khí thải lò hơi, nước 

thải sản xuất đều nằm trong giới hạn tối đa cho phép (Kết quả quan trắc vào ngày 

24/5/2019). Qua kiểm tra, UBND thành phố yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện tốt 

công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Bố trí khu vực lưu giữ chất thải 

nguy hại và Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

- Công ty Cổ phần Đông Á và Nhà máy tách cộng thuốc lá Khatoco 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2759/STNMT-CCBVMT 

ngày 28/6/2019 báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa để trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến 

kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VI như sau: 

Nhà máy tách cọng thuốc lá Khatoco, Công ty Cổ phần Đông Á nằm trong 

Cụm Công nghiệp Đắc Lộc đã thực hiện lập hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyện xác nhận theo quy định. Các kết quả kiểm tra, giám sát môi trường 

định kỳ của Sở Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường thì các chỉ tiêu môi trường đều 

nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên do Cụm Công nghiệp nằm khá gần khu dân 

cư, nên việc tác động của một số ngành nghề sản xuất đặc trưng (như mùi thuốc lá) 

trong quá trình hoạt động là không tránh khỏi. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, 

UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Nha Trang di dời các hộ dân để tạo khoảng cây 

xanh cách ly. Hiện đã đền bù giải tỏa được 39 hộ, còn 4 hộ (đang chuẩn bị cưỡng chế 

02 hộ; xem xét giải quyết kiến nghị của 2 hộ). 
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Câu 11. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu B1 thôn Liên Thành- xã Vĩnh Phương 

(Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Nhà đất các hộ dân sinh sống khu vực B1 thôn Liên Thành, xã Vĩnh Phương 

thành phố Nha Trang với tổng diện tích 17.314m
2
 là khu vực đất quốc phòng quản lý, 

cụ thể là Trường Kỹ thuật Ô tô II - nay là Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung 

trực thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý theo Quyết định số 166/QĐ-TM ngày 

06/05/1992 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về vị trí đóng quân 

của Trường kỹ thuật Ôtô 2 thuộc Cục Ôtô NK-TN. 

Hiện nay, UBND thành phố chưa được tiếp nhận bàn giao quản lý đối với khu 

vực nêu trên, do đó UBND thành phố không có cơ sở để xem xét cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các 

hộ gia đình, cá nhân tại khu vực nêu trên. 

Câu 12. Trụ điện sinh hoạt tại khu vực Trường bắn thôn Tân thành – xã Vĩnh 

Phương chưa được điện lực bắt dây mà dây do dân tự bắt chưa đảm bảo an toàn, đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố  kiến nghị Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa 

quan tâm (Cử tri xã Vĩnh Phương). 

Nhằm đảm bảo cấp điện cho khu vực Trường Bắn thôn Tân Thành, xã Vĩnh 

Phương, năm 2015 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã thực hiện đầu tư xây 

dựng 01 trạm biến áp T.357 và 02 lộ đường dây hạ áp 0.4kV để cấp điện cho khu vực 

này. Trước đây, khu dân cư Trường Bắn, thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương có ít hộ 

dân sinh sống, mật độ dân cư thưa thớt, có khoảng hơn 10 hộ dân sinh sống nên lưới 

điện hạ áp trạm T.357 chỉ kéo đến gần nhà hộ dân. Hiện nay, do các hộ dân mới đến 

sinh sống tập trung vào cuối đường vào Trường bắn nên khu vực trên chưa được đầu 

tư mới hệ thống lưới điện sinh hoạt. 

Theo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh 

Hòa đã phê duyệt đầu tư xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 100kVA -22/0.4kV 

và 315m đường dây hạ áp 0.4kV để cấp điện cho toàn bộ khu vực này. 

Câu 13. Đường vào khu vực trường bắn thôn Tân Thành – xã Vĩnh Phương 

hiện nay đã bê tông hóa đã 3 năm nhưng vẫn chưa có đèn chiếu sáng, đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố quan tâm bắt điện chiếu sáng công cộng (Cử tri xã Vĩnh Phương). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc lắp đặt điện chiếu sáng tại khu vực trên, UBND thành phố Nha Trang đã 

ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 phê duyệt chủ trương đầu 

tư công trình Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Phương. Giao UBND xã Vĩnh 

Phương làm chủ đầu tư. Hiện UBND xã Vĩnh Phương đang tiến hành thực hiện các 

thủ tục đầu tư theo quy định, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020. 
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Câu 14. Khu Mỏ đá 505 cũ thôn Tân Thành – xã Vĩnh Phương gây ô nhiễm 

môi trường và vừa khai thác vừa nổ mìn nên gây rung chuyển nhà cửa của dân và bụi 

bay ô nhiễm làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành 

phố kiểm tra, giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn đề này UBND thành phố trả 

lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế 

tại Mỏ đá Đắc Lộc (mỏ đá 505 cũ) thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương vào ngày 

06/8/2019, kết quả như sau: 

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa được UBND tỉnh 

Khánh Hòa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1989/GP-UBND ngày 27/7/2011; 

có Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 24/GP-SCT ngày 25/7/2019 do Sở 

Công thương cấp; có Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số 

2482/UBND-TNMT ngày 30/6/2011 do UBND thành phố Nha Trang cấp.  

Trong khu vực mỏ đá phát sinh nhiều bụi mịn, nhất là công đoạn xay đá, xúc, 

bốc vận chuyển sản phẩm ra khỏi mỏ. Theo trình bày của đại diện Công ty, Công ty 

thực hiện mổ mìn theo đúng giấy phép nổ mìn được cấp. Trước khi nổ mìn có thông 

báo cho người dân biết theo quy định. Hồ sơ mua thuốc nổ có sự giám sát của Phòng 

Quản lý hành chính Công an tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian tới, Công ty cam kết 

khắc phục ô nhiễm bụi phát sinh tại mỏ đá. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 

Khánh Hòa thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm bụi tại khu 

vực mỏ; phương án nổ mìn theo đúng giấy phép nổ mìn đã được cấp; giao UBND xã 

Vĩnh Phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Công ty Cổ phần 

Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa. 

Câu 15. Trước cổng thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương thường xuyên có xe tải 

đậu đỗ gây cản trở tầm nhìn cho người dân ra, vào. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành 

phố nên có biện pháp xử lý hoặc có bảng cấm xe tải đậu đỗ tại khu vực này (Cử tri xã 

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

Theo Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa phân công tuần tra 

kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh 

Khánh Hòa. Theo đó, trước cổng Thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương là tuyến Quốc lộ 

1A, không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Nha Trang. 

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ đề nghị Phòng CSGT- Công an tỉnh Khánh 

Hòa tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ 

không đúng quy định tại khu vực trên.  

Câu 16. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố dừng việc đổ đất do chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất lúa từ cầu Thầy Tu (thôn Tây) đến cầu Đình (thôn Trung) khi 



11 

 

chưa có kênh thoát nước vì sẽ bị ngập lụt cục bộ (Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

Qua kiểm tra, các thửa đất được UBND thành phố Nha Trang cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất sang đất ở tại khu vực nêu trên phù hợp với quy hoạch chi tiết 

xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Nha Trang được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

Để giải quyết tình trạng đổ đất sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm 

ảnh hưởng đến việc thoát nước, ngập lụt cục bộ trên địa bàn xã, UBND thành phố 

Nha Trang đã chỉ đạo UBND xã Vĩnh Phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các 

trường hợp san lấp, đổ đất trái phép trên đất nông nghiệp chưa thực hiện thủ tục 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đặc biệt là đất lúa) tại khu vực từ cầu Thầy Tu 

(thôn Tây) đến cầu Đình (thôn Trung) xã Vĩnh Phương. Đồng thời, khẩn trương rà 

soát, không đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất lúa tại 

khu vực từ cầu Thầy Tu (thôn Tây) đến cầu Đình (thôn Trung) vào Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của xã Vĩnh Phương cho đến khi có kênh thoát nước để đảm bảo không 

ảnh hưởng việc thoát nước, ngập lụt cục bộ trong khu vực. 

Câu 17. Nạn số đề hiện nay đang tràn lan và ngồi ghi công khai, đề nghị Ủy 

ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã tập trung lực lượng tổ chức triệt 

xóa 38 điểm, tụ điểm có hành vi đánh bạc. Trong đó khởi tố 02 vụ 30 đối tượng về 

hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; xử phạt hành chính 29 vụ 43 đối tượng. Ngoài ra, 

UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo Công an thành phố chỉ đạo đội Cảnh sát hình 

sự tăng cường phối hợp với Công an các phường, xã và các đội nghiệp vụ khác xây 

dựng nhiều kế hoạch triệt xóa các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn thành phố. 

Trong đó trên địa bàn xã Vĩnh Phương, lực lượng Công an đã rà soát các điểm 

ghi số đề hoạt động chủ yếu tập trung ở các thôn: Liên Thành, Tân Thành, Vĩnh 

Thành. Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức tiến hành kiểm tra 09 lượt 

các điểm ghi số đề, phát hiện 04 trường hợp đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, 

số đề. Ra quyết định xử phạt hành chính đối với 04 đối tượng với số tiền là 6.000.000 

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

triển khai thực hiện các kế hoạch triệt xóa các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội đảm bảo an 

ninh trật tự trên địa bàn thành phố. 

Câu 18. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh quy hoạch đường giao 

thông trong quy hoạch Trung tâm xã Vĩnh Phương (nhà ông Bùi Quang Thọ) (Cử tri 

xã Vĩnh Phương). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 
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UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 4328/UBND-QLĐT ngày 

03/6/2019 về việc giải quyết đơn ông Bùi Quang Thọ, theo đó giao UBND xã Vĩnh 

Phương tiến hành rà soát việc thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu chức năng (tỷ lệ 

1/2000) Khu trung tâm xã Vĩnh Phương, báo cáo UBND thành phố xem xét việc điều 

chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Câu 19. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ đối với Dự án 

Hồ chứa nước Đắc Lộc (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 71,5 ha. 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. Đến nay, đã phê duyệt 50 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, 

hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với 55 trường hợp còn lại. 

Câu 20. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm kiến nghị Công ty cấp 

thoát nước Khánh Hòa cấp nước sinh hoạt tại chùa Lộc Sơn thôn Đắc Lộc 1 (Cử tri xã 

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

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã lập hồ sơ thiết kế và dự toán 

lắp đặt hệ thống cấp nước cho chùa Lộc Sơn vào năm 2015, do nằm cách xa đường 

ống cấp nước của Công ty (L=100m) nên chùa phải tham gia đóng góp kinh phí và 

thỏa thuận cam kết với Công ty về việc quản lý sử dụng và phát triển khách hàng trên 

hệ thống cấp nước. Tuy nhiên đến nay, chùa Lộc Sơn chưa đồng ý ký cam kết với 

Công ty nên việc bắt nước cho chùa Lộc Sơn chưa được triển khai.  

Câu 21. Tình trạng ngập úng cục bộ tại thôn Đồng Nhơn do các dự án kênh 

thoát lũ sông Tắc, sông Quán Trường, đường Võ Nguyên Giáp làm ảnh hưởng đến 

đời sống của nhân dân trong đi lại và sản xuất, trồng trọt. Đề nghị Ủy ban nhân dân 
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thành phố thiết kế mương thủy lợi để kịp thời thoát nước vào mùa mưa lũ sắp đến 

năm 2019 (Cử tri xã Vĩnh Trung). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố có Văn bản số 2669/UBND-DVCI ngày 09/4/2019 về việc 

giải quyết thoát nước khu vực đập tràn, thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung. Theo đó 

thành phố đã yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất- Xây dựng Khánh Hòa dọn dẹp đất đá, 

các phế thải xây dựng ra khỏi khu vực thoát nước tại đập tràn, thôn Đồng Nhơn; đồng 

thời hỗ trợ UBND thành phố mở rộng kênh tưới cấp 1 thêm 5m về phía tả, mở rộng 

khu vực cuối kênh tưới khu vực đập Đồng Nhơn để đảm bảo thoát nước khu vực này. 

Hiện nay Công ty TNHH SX-XD Khánh Hòa đã hoàn thành các nội dung trên. 

Câu 22. Hiện nay có 07 hộ tại thôn Đồng Nhơn không có nước sạch, đã lập hồ 

sơ thẩm định và nhân dân đồng ý đóng góp kinh phí nhưng đến nay chưa thi công. Thi 

công lắp đặt hệ thống nước máy cho 11 hộ tại thôn Xuân Sơn khi nào hoàn tất, đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Trung). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa kiểm 

tra rà soát các kiến nghị của cử tri. Theo đó, các hộ tại khu vực thôn Đồng Nhơn và 

thôn Xuân Sơn nói trên hiện nay nằm cách xa đường ống cấp nước của Công ty, do 

khoảng cách xa và dân cư thưa thớt nên trước đây Công ty chưa thể bố trí kinh phí để 

đầu tư. Hiện nay, Công ty đã có kế hoạch đầu tư và lắp đặt hệ thống cấp nước cho các 

hộ dân tại 02 khu vực này và dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 11/2019. 

Câu 23. Khu tái định cư Vĩnh Hiệp- Vĩnh Trung hiện có diện tích 07 lô để thi 

công hệ thống phòng cháy, chữa cháy đến nay không thực hiện để cỏ mọc, ngập úng 

gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo biện pháp quản 

lý (Cử tri xã Vĩnh Trung).  

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt thì đây là đường đất đi bộ theo Quy chuẩn xây 

dựng Việt Nam (QCXDVN) số 01/2008/BXD chứ không phải là đường để thi công hệ 

thống phòng cháy, chữa cháy theo kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Trung. Khu tái định cư 

Vĩnh Hiệp- Vĩnh Trung đã được bàn giao cho Phòng QLĐT thành phố Nha Trang 

ngày 13/6/2016. 

Câu 24. Người dân xây lấn bầu Sông Tháo 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.  
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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 thành phố 

Nha Trang phê duyệt để triển khai thực hiện, dự kiến triển khai thực hiện vào cuối 

tháng 11/2019.  

Câu 25. Xây dựng trái phép tại Hạ Mốc qua 2 năm hiện nay tại khu này vẫn 

còn có trường hợp tiếp tục xây dựng. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra 

tránh thiệt hại cho người dân và cả ngân sách nhà nước khi tổ chức cưỡng chế (Cử tri 

xã Vĩnh Thạnh). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Liên quan đến việc kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng tại 

khu Hạ Mốc thuộc thôn Phú Thạnh 1 từ năm 2017 đến nay, ngày 13/6/2019 UBND 

thành phố đã có Công văn số 4734/UBND-QLĐT phê duyệt các kế hoạch cưỡng chế 

do UBND xã Vĩnh Thạnh lập; giao UBND xã Vĩnh Thạnh chủ trì, phối hợp các cơ 

quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.  

Hiện nay UBND thành phố Nha Trang đang tập trung tổ chức cưỡng chế lần 

lượt tại các địa phương trọng tâm là xã Vĩnh Thái (khu trung tâm hành chính tỉnh 

Khánh Hòa - thôn Vĩnh Xuân), xã Phước Đồng (khu đất Tập đoàn - thôn Phước Lộc), 

phường Phước Long (khu đô thị Hoàng Long - tổ dân phố 3 Phước Tín), khu Hạ Mốc, 

Vĩnh Thạnh, dự kiến thực hiện vào tháng 11/2019. 

Đồng thời, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, 

phường (trong đó có UBND Vĩnh Thạnh) khẩn trương củng cố, rà soát hồ sơ pháp lý 

liên quan và tiếp tục xây dựng kế hoạch cưỡng chế trình UBND thành phố phê duyệt 

và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định pháp luật. 

Câu 26. Đường Cầu Bè xe vượt tải trọng thường xuyên lưu thông, đề nghị Ủy 

ban nhân dân thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý. Hiện nay đoạn đường này cấm 

xe 1,5 tấn lưu thông (Cử tri xã Vĩnh Thạnh). Vấn đề này UBND thành phố trả lời 

như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố phân công lực lượng Cảnh sát 

giao thông, trật tự phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Thạnh tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát trên tuyến đường Cầu Bè, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự 

an toàn giao thông, đặc biệt là các xe tải có trọng tải lớn đi vào đường cấm. Kết quả từ 

ngày 15/12/2018 đến 30/8/2019 đã lập biên bản 23 trường hợp xe tải đi vào đường 
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cấm. Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 23 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng 

Cảnh sát giao thông, trật tự tiếp tục phối hợp Công an xã Vĩnh Thạnh xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các trường hợp xe tải 

vượt tải trọng  lưu thông trên tuyến đường Cầu Bè. 

Câu 27. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố lắp đèn tín hiệu giao thông đường 

23/10 tại ngã tư đường vào thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung và vào nhà thờ Bình Cang 

(Cử tri xã Vĩnh Thạnh). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Tuyến đường 23/10 từ Mã Vòng đến ngã 4 Diên Khánh dài khoảng 9km, hiện 

đã có 9 vị trí lắp đèn tín hiệu giao thông giao với đường 23/10 (Nút giao Mã Vòng, 

Ngã 3 Thủy Xưởng, Ngã 3 vào Lương Định Của, chắn đường sắt 23/10, Ngã 3 vào 

Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (đường A1), Ngã 3 vào xã Vĩnh Thái, Ngã 3 vào UBND 

xã Vĩnh Thạnh, Ngã 4 Diên An và ngã 4 Thành, huyện Diên Khánh). Như vậy, việc 

lắp đặt đèn tín hiệu giao thông là đã đầy đủ (bình quân 01 đèn/1km), mặt khác tại nút 

giao thông đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo giao thông “đèn nháy vàng”. Vì 

vậy kiến nghị cửa cử tri lắp đặt đèn thêm tín hiệu giao thông khu vực trên là không 

phù hợp.  

Câu 28. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết tình trạng ngập úng tại 

thôn Phú Trung 2, xã Vĩnh Thạnh (Cử tri xã Vĩnh Thạnh). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 

05/8/2019 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình hệ thống thoát nước thôn 

Phú Trung 2 - bà Hoa, xã Vĩnh Thạnh, do UBND xã Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư với 

tổng mức đầu tư dự kiến 1,156 tỷ đồng. Hiện UBND xã Vĩnh Thạnh đang khảo sát, 

lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định, dự kiến sẽ triển khai thi công và hoàn 

thành trong năm 2020. Công trình hoàn thành đảm bảo việc đi lại cho nhân dân và 

giải quyết vấn đề ngập úng. 

Câu 29. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nơi đất được quy hoạch phải có 

bản đồ quy hoạch dựng lên tại khu vực quy hoạch cho dân được biết và thực hiện (Cử 

tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, UBND thành phố đã 

tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch bằng các hình thức sau: 

+ Lắp đặt pano tại khu vực quy hoạch. 

+ Đăng báo Khánh Hòa 

+ Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố Nha Trang (địa chỉ 

nhatrang.khanhhoa.gov.vn). 

+ Tổ chức Hội nghị công bố; 
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Việc thực hiện các nội dung trên đã được thực hiện tại các khu vực quy hoạch 

trên địa bàn thành phố, trong đó có xã Vĩnh Ngọc. 

Câu 30. Về an toàn giao thông đoạn đường từ ngã 4 Cầu Dứa- Phú Nông đi 

xuống nối với đường gò găng Vĩnh Hiệp đường quá nhỏ, an toàn giao thông không 

đảm bảo và hay bị ùn tắc giao thông, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp 

giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Đoạn đường từ ngã tư Cầu Dứa – Phú Nông đi xuống nối với đường Gò Găng, 

Vĩnh Hiệp là đường Gò Cây Sung - đoạn đi qua địa bàn xã Vĩnh Ngọc có chiều dài 

khoảng 120m, hiện trạng mặt đường bê tông xi măng rộng 4m. Theo quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư xã Vĩnh Hiệp - Vĩnh Ngọc – Vĩnh Thạnh, thành phố Nha 

Trang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số: 296/QĐ-UBND ngày 

2/4/2015, đường Gò Cây Sung - đoạn đi qua địa bàn xã Vĩnh Ngọc chỉ giới đường đỏ 

16m; mặt đường rộng 8m, vỉa hè mỗi bên 4m. 

Theo quy hoạch nêu trên, đoạn đường này nếu đầu tư phải cần kinh phí lớn do 

giải tỏa nhiều; UBND thành phố chưa bố trí được kinh phí đầu tư theo kế hoạch trung 

hạn 5 năm 2016-2020. 

Câu 31. Hiện nay các hộ dân sống 2 bên hành lang an toàn giao thông đường 

sắt tại thôn Hòn Nghê 1 tự ý xây dựng nhà trái phép trên hành lang an toàn giao thông 

đường sắt làm mất đường thoát nước tự nhiên lâu nay từ Đài Liệt sỹ Hòn Dung xuống 

Đồng Láng gây ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường đã gửi đơn đến xã mấy tháng 

nhưng chưa giải quyết. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý bằng 

một mương thoát nước để người dân sống nơi đây không bị ngập nước khi mưa đến 

(Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã có văn bản số 6315/UBND-QLĐT ngày 02/8/2019 giao 

UBND xã Vĩnh ngọc thực hiện tổ chức tháo dỡ công trình, vật kiến trúc xây dựng trái 

phép tại mương đất thoát nước tự nhiên chạy dọc theo ranh đường sắt để thoát nước từ 

khu vực Đài liệt sỹ Hòn Dung xuống khu vực Đồng Láng và đồng thời đề xuất 

phương án nạo vét, cải tạo và quản lý vận hành mương thoát nước nói trên, đảm bảo 

thoát nước và vệ sinh môi trường khu vực xung quanh. Hiện nay UBND xã đang triển 

khai thực hiện, hoàn thành trước 30/10/2019. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng 

Quản lý đô thị theo dõi, giám sát việc thực hiện của UBND xã Vĩnh Ngọc. 

Câu 32. Về đoạn đường bê tông liên thôn hẻm 305/5 Lương Định Của thường 

hay bị ngập nước khi mưa, người dân đi lại rất khó khăn, đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố quan tâm xử lý (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này UBND thành phố trả 

lời như sau: 

Về giải quyết ngập úng đoạn đường bê tông liên thôn hẻm 305/5 Lương Định 

Của thường hay bị ngập nước khi mưa, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 
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2445/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Hệ 

thống thoát nước hẻm 296 thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc; chủ đầu tư UBND xã Vĩnh 

Ngọc; thời gian thực hiện năm 2019-2020. Hiện nay, UBND xã Vĩnh Ngọc đang khẩn 

trương thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định. 

Câu 33. Hệ thống thoát nước tại tuyến đường Phan Đình Giót tại hẻm 41 Phan 

Đình Giót còn bị tắc nghẽn, gây ứ đọng, nước thải tràn vào nhà dân, đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri phường Phương Sài). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 

về việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống thoát nước tuyến hẻm 41 và 

đường Phan Đình Giót, giao cho UBND phường Phương Sài làm chủ đầu tư. Công 

trình dự kiến sẽ triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2019.  

Câu 34. Xe tải đậu đỗ tại tuyến đường Võ Văn Ký gần trường học nơi tập trung 

học sinh đông gây khuất tầm nhìn, tắc đường. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

không cho đậu đỗ xe tại tuyến đường này (Cử tri phường Phương Sài). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện nay, UBND thành phố đã lắp đặt biển báo cấm ô tô (ô tô tải và ô tô khách 

trên 7 chỗ ngồi) dừng, đỗ xe trên đường Võ Văn Ký theo Quyết định số 4571/QĐ-

UBND ngày 23/01/2019 về việc lắp đặt biển báo phân luồng giao thông trên một số 

tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang. Vì vậy vấn đề nêu trên đã được khắc 

phục, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị 

thường xuyên tuần tra, kiểm soát khu vực trên và xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm đậu đỗ xe trái phép. 

Câu 35. Hiện nay đã nghiêm cấm các loại xe tự chế trên các tuyến đường 

nhưng hiện nay vẫn còn nhiều người dân sử dụng xe tự chế kéo rơ-móc phía sau gây 

nguy hiểm và ách tắc giao thông, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý nghiêm để 

đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông (Cử tri phường Phương Sài). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an thành phố thường 

xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý xe 03 bánh, xe tự chế kéo rơ móc phía sau trên các 

tuyến đường trong trung tâm thành phố. Kết quả từ ngày 15/12/2018 đến 30/8/2019 đã 

lập biên bản 68 trường hợp xe mô tô- xe máy đẩy, kéo xe khác; mời người vi phạm lên 

trụ sở đơn vị để tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, 

yêu cầu người vi phạm viết cam kết không đưa xe tự chế, kéo theo rơ móc để tham gia 

giao thông. 

Câu 36. Hệ thống camera hiện nay đã hư hỏng, một số mắt không còn sử dụng 

được, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa lại các mắt 
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camera trên địa bàn phường (Cử tri phường Phương Sài). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 

24/7/2019 bổ sung có mục tiêu năm 2019 cho UBND phường Phương Sài với kinh 

phí 101.970.000 đồng để sửa chữa hệ thống camera an ninh trên địa bàn phường và 

mua sắm một số trang thiết bị. Ngoài ra, giao UBND phường Phương Sài chủ động 

cân đối từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện sửa chữa. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành Quyết định số 2934/QĐ-

CT ngày 19/9/2019 bổ sung có mục tiêu cho UBND phường Phương Sài theo địa bàn 

phụ trách để trang bị camera an ninh xung quanh khu công viên 23/10 với số tiền 

280.000.000 đồng. 

Câu 37. Tuyến đường Phương Sài- Bến Cá có lưu lượng xe nhiều, quá tải, đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố kẻ lại vạch đường tạo cho 2 tuyến đường trên có sự 

phân chia rõ ràng để hạn chế việc xảy ra tai nạn (Cử tri phường Phương Sài). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, lập phương án 

đề xuất sơn vạch tín hiệu giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố có 

vạch sơn bị mờ ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Hiện nay Phòng Quản lý đô thị đã 

thực hiện xong việc sơn vạch tín hiệu giao thông cho đường Phương Sài - Bến Cá. 

Câu 38. Trước cổng Trường mầm non 20/10 từ 12h đến 14h, xe khách đậu đỗ 

nhưng vẫn nỗ máy và tiếng nói chuyện của hành khách trên xe làm ảnh hưởng đến 

giấc ngủ của trẻ, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đặt biển cấm đậu đỗ tại tuyến 

đường Lê Thành Phương khu vực phía trước trường (Cử tri phường Phương Sài). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc dừng, đỗ tại khu vực trước cổng trường học là vi phạm Luật giao thông 

đường bộ, UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 8128/UBND-VP ngày 

07/10/2019 chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố thực hiện kiểm 

tra nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các phương tiện cố tình vi phạm tại khu vực này.  

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục phối hợp 

với các đơn vị liên quan để nghiên cứu đặt biển báo hiệu giao thông để ổn định tình 

hình trật tự an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị tại khu vực trên. 

Câu 39. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu, bố trí chốt đèn giao 

thông tại ngã tư Yersin với Bà Triệu (Cử tri phường Phương Sài)? Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Nút giao gần vòng xoay Mã Vòng khoảng 280m, gần trường Võ Văn Ký nên 

việc lắp đặt đèn sẽ gây ùn tắc giao thông tại vòng xoay Mã Vòng và trường Võ Văn 
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Ký khi các phương tiện dừng lại do đèn đỏ, do đó kiến nghị của cử tri bố trí chốt đèn 

giao thông tại khu vực này là chưa phù hợp. 

Câu 40. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sửa chữa lại Công viên 23/10 vì 

hiện nay công viên đã xuống cấp, hư hỏng rất nhiều (Cử tri phường Phương Sài).  

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 

05/6/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, chỉnh trang công viên 23/10 

giao Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang thực hiện với tổng mức đầu tư dự 

kiến 1,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện năm 2019-2020.  

Câu 41. Một số cây me trên đường Thái Nguyên gốc đã mục nát có nguy cơ đỗ 

gãy gây nguy hiểm cho người dân, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra chặt 

bỏ và thay thế cây khác (Cử tri phường Phương Sài). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1170/TB-UBND ngày 12/8/2019 

chỉ đạo Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần Môi 

trường đô thị Nha Trang rà soát, kiểm tra và thực hiện cắt tỉa các cây xanh có nguy cơ 

ngã đổ gây mất an toàn mùa mưa bão. Đối với gốc cây me trên đường Thái Nguyên, 

sau khi kiểm tra thì tình trạng các gốc cây me hiện chưa có hiện tượng mục nát như cử 

tri kiến nghị, hiện Công ty đang tích cực thực hiện rong tỉa, chặt bỏ các nhánh cây lớn 

trên các tuyến đường thành phố, tránh tình trạng gãy đổ trong mùa mưa bão gây nguy 

hiểm cho người dân. 

Câu 42. Nhà vệ sinh công cộng tại Công viên Võ Văn Ký đề nghị Ủy ban nhân 

dân thành phố mở cửa thường xuyên và không thu phí (Cử tri phường Phương Sài). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 4089/UBND-TCKH ngày 

27/5/2019 về quản lý, vận hành 03 nhà vệ sinh công cộng phục vụ miễn phí; trong đó 

có nhà vệ sinh công cộng tại công viên Võ Văn Ký. Hiện nay, Công ty Cổ phần Môi 

trường đô thị đang triển khai vận hành miễn phí phục vụ nhân dân. 

Câu 43. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu lắp đèn tín hiệu giao 

thông tại Siêu thị Lotte với đường Thủy Xưởng (Cử tri phường Phương Sơn). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

Tại nút giao thông trên, hiện đã có hệ thống đèn cảnh báo chớp vàng, hệ thống 

biển báo, vạch sơn đường đã đầy đủ theo QCVN 41:2016/BGTVT. Theo đó, người và 

các phương tiện tham gia giao thông tại nút giao thông này được đi nhưng phải chú ý 

và thận trọng quan sát, nhường đường cho người đi bộ sang đường hoặc các phương 

tiện khác theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Mặt khác nút giao gần chắn 

đường sắt và vòng xoay Mã Vòng và đèn tín hiệu giao thông Lương Định Của - Thủy 
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Xưởng (< 150m) không đảm bảo chiều dài dòng xe chờ nên việc lắp đặt đèn tín hiệu 

sẽ gây ùn tắc giao thông, do đó việc lắp đặt đèn là không phù hợp. 

Câu 44. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cung cấp thông tin về quy hoạch 

giao thông hẻm 16 đường 23/10 vì hiện nay ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của người dân (Cử tri phường Phương Sơn). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Hẻm 16 đường 23/10 phường Phương Sơn quy hoạch lộ giới 5m, vạt góc giữa 

hẻm và đường 23/10: 3mx3m. UBND thành phố đã có Văn bản số 6903/UBND-

QLĐT ngày 3/10/2018 kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch cục bộ Đồ án Quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam khu dân cư sông Kim Bồng, thành 

phố Nha Trang và Văn bản số 8183/UBND-QLĐT ngày 19/11/2018 góp ý điều chỉnh 

quy hoạch cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam khu 

dân cư sông Kim Bồng, thành phố Nha Trang (liên quan đến điều chỉnh quy hoạch 

giao thông hẻm 16 đường 23/10). 

Hiện nay, đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 Khu dân cư phía Nam khu dân cư sông Kim Bồng đang được Sở Xây dựng 

nghiên cứu, cập nhật trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt và 

ban hành Quyết định chính thức, UBND thành phố sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về 

quy hoạch giao thông tại khu vực trên. 

Câu 45. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Công ty Sao Mai Anh 

tháo dỡ cầu gỗ bắt qua sông Kim Bồng (Cử tri phường Phương Sơn). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Để triển khai việc cắm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim 

Bồng  theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh hòa tại Văn bản số 5488/UBND-XDNĐ 

ngày 23/6/2017, ngày 15/01/2019 UBND thành phố Nha Trang có Văn bản số 

416/UBND-QLĐT yêu cầu Công ty TNHH Sao Mai Anh thực hiện tháo dỡ 02 cầu 

tạm bắt qua sông Kim Bồng và trả lại hiện trạng ban đầu.  

Ngày 01/3/2019, UBND thành phố tiếp tục có Văn bản số 1523/ UBND-QLĐT, 

yêu cầu Công ty TNHH Sao Mai Anh nghiêm túc thực hiện việc tháo dỡ 02 cầu tạm 

gỗ bắt qua sông Kim Bồng. Ngày 11/3/2019 Công ty TNHH Sao Mai Anh có Tờ trình 

số 03 Ttr/SMA/2019 về việc xin được tồn tại 02 cầu gỗ bắt qua sông Kim Bồng và 

cam kết tự tháo dỡ cầu gỗ tạm trước khi thi công, bàn giao mặt bằng đúng hạn, không 

làm ảnh hưởng đến việc thi công khơi thông dòng chảy sông Kim Bồng; 

Ngày 05/4/2019 UBND thành phố tổ chức cuộc họp và làm việc với các đơn vị: 

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (đơn vị trực tiếp thi công nạo vét và 

cắm mốc), UBND phường Phương Sơn, UBND phường Ngọc Hiệp và Công ty 

TNHH Sao Mai Anh. Qua buổi làm biệc các đơn vị thống nhất cho Công ty TNHH 
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Sao Mai Anh cam kết tự nguyện tháo dỡ 02 cầu gỗ nêu trên trước 10 ngày kể từ ngày 

có Thông báo thi công của Ban Quản lý dự án Phát triển Khánh Hòa. 

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo UBND phường Phương Sơn phối hợp 

với Ban Quản lý dự án Phát triển Khánh Hòa thường xuyên kiểm tra và yêu cầu Công 

ty TNHH Sao Mai Anh tháo dở 02 cầu gỗ nếu gây ảnh hưởng đến việc nạo vét, khơi 

thông dòng chảy khu vực này, nếu Công ty TNHH Sao Mai Anh không chấp hành 

tháo dỡ khi có thông báo thì lập hồ sơ xử lý theo quy định. 

Câu 46. Hiện nay tình trạng ăn uống xả rác gây ô nhiễm môi trường trên bãi biển, 

đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý (Cử tri phường Phương Sơn).  

Và Câu 107. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý dứt điểm tình trạng ăn 

uống trên bãi biển khu vực Hòn Chồng (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Để xử lý tình trạng trên, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 105/UBND-

QLĐT ngày 05/01/2019 về 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, Công văn số 3248/ UBND-VP ngày 26/4/2019; Công văn số 

5611/UBND-VP ngày 11/7/2019 chỉ đạo Đội Thanh niên xung kích tăng cường kiểm 

tra, xử lý nghiêm các hành vi người dân, du khách ăn uống, xả rác bừa bãi trên bãi biển 

Trần Phú- Phạm Văn Đồng...và nhiều văn bản chỉ đạo khác. Trên cơ sở đó, Tổ công tác 

liên ngành do Đội Thanh niên xung kích chủ trì thường xuyên tuần tra, theo dõi tuyến 

công viên bờ biển, phát hiện đẩy đuổi hoặc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng 

thời sử dụng hệ thống truyền thanh không dây thông báo, tuyên truyền hàng ngày... 

Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Đội công tác liên 

ngành do Đội Thanh niên xung kích chủ trì tăng cường công tác tuần tra và kiên quyết 

với những đối tượng vi phạm, lập biên bản xử phạt ngay những người vi phạm nội 

quy công viên để tạo không gian văn minh, lịch sự, sạch sẽ trên công viên bãi biển 

thành phố. 

Câu 47. Năm 2019, Chùa Hải Đức có xây dựng nghĩa trang đựng tro cốt gây 

nguy hiểm cho khu vực xung quanh, không biết có được cấp phép chưa? đề nghị Ủy 

ban nhân dân thành phố kiểm tra (Cử tri phường Phương Sơn). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Qua kiểm tra thực tế, chùa Hải Đức không có xây dựng nghĩa trang đựng tro 

cốt mà chỉ đang xây dựng kè đá chống sạt lở chưa có giấy phép xây dựng; việc cấp 

phép xây dựng các công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Hiện nay, 

do ảnh hưởng mưa bão năm 2018, kè đá chắn sạt lở xung quanh khu vực đựng tro cốt 

đã xây dựng trước đây có các vị trí không đảm bảo an toàn, nhà Chùa đang cải tạo, 

khắc phục, gia cố kè đá tránh gây ảnh hưởng đến người dân vào mùa mưa sắp tới. 
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Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp UBND phường Phương Sơn lập biên bản làm việc 

hướng dẫn chùa Hải Đức lập hồ sơ thiết kế xây dựng gửi Sở Xây dựng để được cấp 

phép xây dựng. 

Câu 48. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị dành quỹ đất tại dự án 

S1 để xây nhà sinh hoạt cộng đồng (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Về quy hoạch, căn cứ QCVN 01:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch 

xây dựng, các công trình hạ tầng xã hội trong một khu ở (khu dân cư) bao gồm: 

trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, công viên cây xanh...không có hạng mục nhà 

sinh hoạt cộng đồng. Do đó, khi lập và phê duyệt đồ án quy hoạch các khu đô thị 

không quy hoạch đất bố trí đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. 

Ngoài ra hiện nay nhu cầu xây dựng nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng 

đồng cần thiết phát triển ở vùng nông thôn (theo tiêu chí nông thôn mới) chủ yếu để 

xóa mù chữ, tuyên truyên các chính sách, pháp luật. Tại khu vực thành phố, do quỹ 

đất công hạn hẹp, nhu cầu sử dụng trung tâm sinh hoạt cộng đồng (nhà văn hóa) 

không cao nên ưu tiên quỹ đất bố trí các công trình xã hội khác, đặc biệt là trường 

mầm non. Do đó, người dân trong khu vực có thể sử dụng trong các khu vực có thể sử 

dụng các điểm công trình công cộng sẵn có tại địa phương để tổ chức sinh hoạt, học 

tập như: trường học, trạm y tế, trụ sở UBND phường... 

Câu 49. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu làm cột đèn tín hiệu 

giao thông tại ngã tư Tô Hiệu -  Trường Sơn vì lưu lượng xe khu vực này quá đông 

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

Đường Tô Hiệu- đường Trường Sơn có khoảng cách đến nút giao đường Tô 

Hiệu - Võ Thị Sáu quá gần (khoảng 165m), đồng thời tại nút giao Tô Hiệu- Võ Thị 

Sáu đã thực hiện lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nên việc lắp đặt đèn tại nút 

giao Tô Hiệu- đường Trường Sơn sẽ không đảm bảo chiều dài của dòng xe chờ (khi 

gặp tín hiệu đèn đỏ) và sẽ gây ùn tắc giao thông tại nút giao Tô Hiệu- Võ Thị Sáu. Vì 

vậy, kiến nghị lắp đặt đèn của cử tri là không phù hợp. 

Câu 50. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm di dời các hộ bị ảnh hưởng 

bởi cơn bão năm 2018 vì hàng tháng các hộ dân này phải thuê nhà 1triệu/tháng trong 

khi điều kiện kinh tế rất khó khăn, nếu chưa di dời thì có biện pháp hỗ trợ cho người 

dân (Cử tri phường Vĩnh Trường).  

Và Câu 76. Sau đợt mưa lũ ngày 18/11/2018 nhiều hộ dân đã bị thiệt hại về 

người và của, đến nay đã hết tháng 5/2019 nhân dân vẫn phải ở nhà thuê, đề nghị Ủy 

ban nhân dân thành phố sớm có biện pháp giải quyết nhà ở cho dân và người dân vẫn 

chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại của Nhà nước về tài sản kiến trúc và sản xuất (Cử 

tri xã Phước Đồng). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 



23 

 

Để giải quyết vấn đề nhà ở sau sạt lở năm 2018 tại các khu vực sạt lở trên địa 

bànUBND thành phố Nha Trang đã báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất Phương 

án di dời các hộ dân bị sạt lở tại xã Phước Đồng và phường Vĩnh Trường. Theo đó 

các hộ dân trong khu vực sạt lở xây dựng trái phép trên đất không được phép xây 

dựng và không phù hợp quy hoạch, do đó không đủ điều kiện để bồi thường và tái 

định cư theo quy định. Tuy nhiên, để hỗ trợ di dời cho các hộ, UBND tỉnh Khánh Hòa 

đã thống nhất hỗ trợ 4,5 triệu đồng/trường hợp theo Văn bản số 908/UBND-KT ngày 

25/01/2019. 

Đồng thời, trên cơ sở ý kiến kết luận của UBND tỉnh tại Thông báo số 146/TB-

UBND ngày 14/3/2019 kết luận về phương án di dời các hộ dân bị sạt lở tại xã Phước 

Đồng và phường Vĩnh Trường, UBND thành phố Nha Trang đã rà soát, nghiên cứu và 

hoàn chỉnh Phương án di dời các hộ dân bị sạt lở tại xã Phước Đồng và phường Vĩnh 

Trường và báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 4786/UBND-QLĐT ngày 17/6/2019. 

Hiện nay UBND thành phố chờ ý kiến chỉ đạo chấp thuận của UBND tỉnh để tiếp tục 

triển khai phương án. 

Câu 51. Khu đất trống tại chợ Vĩnh Trường cử tri các năm trước kiến nghị làm 

công viên nhưng thành phố chưa đồng ý nên biến thành bãi rác của dân và tập kết rác 

của thành phố gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu 

tư làm công viên tại đây (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 4442/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 về việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trồng cây xanh công viên 

Khu TĐC Vĩnh Trường; chủ đầu tư Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố với tổng 

mức đầu tư 1,2 tỷ đồng. Hiện công trình đã triển khai thi công và dự kiến hoàn thành 

trong năm 2019. 

Câu 52. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho khảo sát và làm hệ thống thoát 

nước tại các tổ khu vực Trường Sơn vì ngập lụt liên tục (Cử tri phường Vĩnh Trường). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện nay UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 1630/QĐ-

UBND ngày 14/6/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hệ thống tuyến cống 

cấp 3 năm 2020 do Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố làm chủ đầu tư. Trong 

đó có đầu tư hệ thống thoát nước tại khu vực này, dự kiến triển khai thi công trong 

năm 2020, sau khi hoàn thành công trình sẽ giải quyết vấn đề nêu trên. 

Câu 53. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nâng cấp hệ thống cấp nước tại 

khu vực tổ 3 Phước Thành vì hiện đã có trên 1.300 hộ dân nhưng đường ống quá nhỏ, 

áp lực yếu (Cử tri phường Phước Long). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như 

sau:  
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Khu vực tổ 3 Phước Thành, phường Phước Long thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu tái định cư Lê Hồng Phong III, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh 

Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 14/10/2014; UBND 

thành phố Nha Trang đã có thông báo số 24/TB-UBND ngày 20/01/2009 về chủ trương 

thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư số 2 Tây Lê Hồng Phong, do đó Công ty cổ 

phần Cấp thoát nước Khánh Hòa không đầu tư xây dựng mới đường ống cấp nước. 

Câu 54. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét làm hệ thống thoát nước 

tại khu dân cư tổ 2 Phước Trung, tổ 3 Phước Thành (đặc biệt là tại Phước Trung qua 

cơn bão số 8, 9 năm 2018 có hộ dân thiệt hại hơn 40 triệu đồng do nước ngập, hư hại 

tài sản; hẻm 404/1 Lê Hồng Phong nước ngập và đọng quá lâu nên sốt xuất huyết tại 

khu vực này cao nhất phường) (Cử tri phường Phước Long). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Hệ thống thoát nước khu vực tổ 3 Phước Thành được đầu tư xây dựng theo 

Quyết định số 8646/QĐ-CT-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố 

Nha Trang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống thoát nước 

từ khu dân cư hiện trạng phía Tây Lê Hồng Phong (khu vực đất ông Nguyễn Tấn 

Khoa) đấu nối vào đường 28, phường Phước Long, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 

năm 2017.  

Hệ thống thoát nước hẻm 404/1 Lê Hồng Phong thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu tái định cư Lê Hồng Phong III, phường Phước Long; UBND thành phố đã 

có chủ trương giao phòng Quản lý Đô thị rà soát quy hoạch đề xuất thành phố kế 

hoạch hàng năm và phương án từng bước đầu tư hệ thống giao thông, thoát nước theo 

quy hoạch; Dự kiến triển khai trong Quý II/2020. 

Câu 55. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý nghiêm tình trạng xe ben, xe 

tải vi phạm Luật Giao thông đường bộ thường xảy ra trên đường Lê Hồng Phong (cá 

biệt các xe khi ôm cua không qua vòng xuyến như tại ngã tư Lê Hồng Phong – Cổng 

sân bay) (Cử tri phường Phước Long). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Trong thời gian qua, Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao 

thông, trật tự thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao 

thông trên các tuyến đường như: Nguyễn Tất Thành, Lê Hồng Phong, đường Số 4, 

Đồng Muối… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến vi phạm 

giao thông. Tuy nhiên do lực lượng Cảnh sát giao thông- trật tự mỏng, thực hiện 

nhiều chuyên đề công tác khác nhau, các nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên phân 

công, địa bàn rộng, phức tạp nên công tác tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm vẫn 

còn một số hạn chế nhất định, cùng với đó là ý thức tự giác chấp hành pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao, nên khi không có 

mặt lực lượng Cảnh sát giao thông thì hay chủ quan vi phạm. Kết quả từ ngày 
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15/12/2018 đến 30/8/2019 đã lập biên bản 137 trường hợp vi phạm (trong đó 75 

trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường; 52 trường hợp không chấp hành 

biển báo hiệu đường bộ). Trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo lực 

lượng Cảnh sát giao thông trật tự tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp không 

chấp hành biển báo hiệu đường bộ và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông 

khác trên tuyến đường Lê Hồng Phong và các tuyến đường khác trên địa bàn thành 

phố nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Câu 56. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý nghiêm tình 

trạng khai thác cát trên sông Cái (Cử tri phường Phước Long). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

 Trong thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các 

cơ quan chức năng như Văn bản số 837/UBND-VP ngày 29/01/2019, Văn bản số 

1232/UBND-VP ngày 21/2/2019, Văn bản 2290/UBND-VP ngày 28/3/2019; Văn bản 

số 3997/UBND-TNMT ngày 23/5/2019 chỉ đạo UBND các xã phường (đặc biệt địa 

bàn xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Ngọc Hiệp), Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Công an thành phố... tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động khai thác 

cát trái phép tại khu vực sông Cái.  

Ngày 04/4/2019 UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 2578/UBND-TNMT 

chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh ngành nghề mua bán vật liệu xây dựng cho một số hộ kinh doanh gần khu vực 

phát sinh điểm nóng về tập kết cát trái phép. Nếu phát hiện hộ kinh doanh có dấu hiệu 

khai thác, tàng trữ cát có nguồn gốc trái phép thì lập biên bản xử lý theo quy định. Từ 

đầu năm tới nay, UBND thành phố đã ban hành 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép với tổng số tiền 10.000.000 đồng. 

nên tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi đất đá trái phép trên địa bàn đã 

giảm đáng kể. Ngoài ra, UBND các xã, phường cũng đã chủ động thực hiện kiểm tra, 

xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép.  

+ UBND xã Vĩnh Trung Đã phát hiện, thu giữ và lập biên bản xử lý 01 bãi tập 

kết cát tại khu vực thôn Võ Cang và 01 ghe máy (ghe có gắn đầu bơm hút cát) đang neo 

đậu và khối lượng cát khoảng 18m
3
. 

+ UBND phường Ngọc Hiệp phối hợp với UBND xã Vĩnh Ngọc kiểm tra, phát 

hiện và thu giữ 03 ghe hút cát (trên ghe có gắn đầu bơm hút cát) khai thác cát lòng sông 

Cái trái phép, lập thủ tục xử lý theo quy định. 

+ UBND xã Vĩnh Ngọc kiểm tra phát hiện, xử lý 08 trường hợp dùng phương 

tiện (ghe máy hút cát) khai thác cát lòng sông Cái trái phép thuộc khu vực Phù Sa, thôn 

Xuân Ngọc; phá dỡ 06 điểm tàng trữ cát trái phép dọc sông Cái tại khu vực trên; thu 
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giữ khoảng 1000m
3
 khối lượng cát tập kết trái phép và 08 ghe máy, 07 phương tiện vận 

chuyển cát trái phép, lập thủ tục xử lý theo quy định. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng 

tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép; các bãi tập kết, trung 

chuyển cát không phép; đồng thời thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân tại khu 

vực ven sông để có giải pháp đấu tranh, xử lý nghiêm hoạt động này. 

Câu 57. Hiện nay tại dự án ACC trên địa bàn phường Phước Hòa, người dân mở 

quán nhậu rất nhiều và tổ chức bán đến 4 giờ sáng và dùng loa kẹo kéo hát suốt đêm 

gây tiếng ồn người dân không ngủ được; đồng thời tại khu vực này tổ chức trông giữ xe 

ô tô, xe khách, xe tải với mức giá trừ 1 triệu đồng/tháng không có cơ quan nào quản lý 

hay thu thuế, lượng xe ra vào rất đông gây ách tắc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri phường Tân Lập).   Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện nay dự án ACC- khu K98 nhà ở quân đội do Tổng Công ty xây dựng công 

trình hàng không ACC quản lý, chưa chuyển giao quản lý hành chính cho địa phương 

quản lý. Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn 

phường Phước Hòa, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 6470/UBND-QLĐT 

ngày 09/8/2019 chỉ đạo Công an thành phố Nha Trang, UBND phường Phước 

Hòa,Tổng Công ty xây dựng công trình Hàng không ACC và Phòng Quản lý đô thị 

xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, các 

trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các tuyến đường, khu vực trên địa bàn 

quản lý, đặc biệt tại khu dự án ACC các trường hợp kinh doanh quán nhậu gây mất an 

ninh trật tự và ồn ào vào ban đêm. 

Câu 58. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư đường Lạc Long Quân 

nối với ngã tư đường Đồng Nai vì quy hoạch đã lâu nhưng chưa triển khai người dân 

không xây dựng nhà được (Cử tri phường Phước Tân). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau: 

Đường Lạc Long Quân (vị trí cuối đường Lạc Long Quân hiện trạng đã đầu tư 

theo quy hoạch) nối với đường Đồng Nai (giao đường Lê Hồng Phong) dài khoảng 

287m đã được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt tại Quyết định số 5289/QĐ-

UBND ngày 27/12/2012 theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư 

Phước Tân - Phước Hải - Phước Hòa, theo đó đường Lạc Long Quân có chỉ giới 

đường đỏ là 16m.  

Việc kiến nghị đầu tư đường Lạc Long nối với đường Đồng Nai (giao đường 

Lê Hồng Phong) là cần thiết, tuy nhiên kinh phí đầu tư lớn do khối lượng giải tỏa lớn 

(tuyến đường Lạc Long Quân quy hoạch không trùng với tuyến đường hiện trạng) nên 

hiện UBND thành phố chưa bố trí được kinh phí đầu tư theo kế hoạch trung hạn 5 
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năm 2016-2020. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý đô 

thị phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu đề xuất đưa vào kế hoạch 

đầu tư xây dựng trung hạn 2021-2026.  

Câu 59. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm di dời các hộ kinh doanh phế 

liệu ra khỏi khu dân cư để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi 

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

UBND thành phố Nha Trang có Tờ trình số 6977/UBND-QLĐT ngày 

05/10/2018  trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án di dời và chấm dứt hoạt động các 

cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Nha Trang. Ngày 

02/8/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 7649/UBND-KT về việc tổ chức 

lấy ý kiến và hoàn chỉnh Phương án. UBND thành phố đã chủ trì rà soát và làm việc 

với các Sở ban ngành liên quan và hoàn thiện Phương án theo góp ý, trình UBND tỉnh 

Khánh Hòa phê duyệt tại Công văn số 7216/UBND-QLĐT ngày 04/9/2019.  

Ngày 16/9/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 9269/UBND thống 

nhất chủ trương và giao cho UBND thành phố Nha Trang phê duyệt và tổ chức triển 

khai Phương án di dời và chấm dứt hoạt động các cơ sở thu mua phế liệu trong khu 

dân cư trên địa bàn thành phố Nha Trang. UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý 

Đô thị hoàn chỉnh Phương án, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt, dự kiến 

triển khai Phương án trong năm 2020.  

Việc di dời các cơ sở mua bán phế liệu ra khỏi khu dân cư còn nhiều khó khăn, 

vướng mắc: 

+ Phải tính toán lộ trình, xem xét những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế 

của người lao động tại các cơ sở mua bán phế liệu nhằm đảm bảo an sinh và trật tự xã 

hội 

+ Mức hỗ trợ di dời, chuyển đổi nghề nghiệp các cơ sở mua bán phế liệu hiện 

nay chưa có văn bản pháp luật quy định. 

+ Việc xây dựng thí điểm cơ sở thu gom, tái chế phế liệu tập trung cần phải có 

thời gian dài để chuẩn bị từ khâu xác lập, phê duyệt quy hoạch của cơ quan có thẩm 

quyền; xác lập kế hoạch sử dụng đất, dự toán kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, dây 

chuyền thiết bị công nghệ, giải pháp xử lý vệ sinh môi trường…  

Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 8124/KH-UBND-QLĐT 

ngày 08/10/2019 chỉ đạo Tổ liên ngành kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh thu mua 

phế liệu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, phòng chống cháy 

nổ, mất vệ sinh môi trường tại các cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu trên địa bàn thành 

phố. 
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Câu 60. Người dân tại thôn Đất Lành đã 18 năm nay không cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm kiến nghị tỉnh 

xóa bỏ quy hoạch treo 18 năm nay để người dân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; quy hoạch quá lâu, trẻ em sinh ra không nhập khẩu được và muốn tách hộ khẩu 

riêng cũng không được (Cử tri xã Vĩnh Thái). Vấn đề này UBND thành phố trả lời 

như sau: 

Ngày 10/7/2002 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2290/QĐ-

UB về việc thu hồi đất để xây dựng công trình cơ sở hạ tầng khu dân cư Đất Lành, xã 

Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang với diện tích 108ha. Đến nay đã hoàn thành hạ tầng 

đưa vào sử dụng khu dân cư Đất Lành giai đoạn 1 với diện tích 25ha. 

Ngày 21/12/2015 UBND tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 8777/UBND-XDNĐ 

về việc chủ trương quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, 

trong đó đã có ý kiến chỉ đạo:  

“1.1. Về chủ trương: Đồng ý quy hoạch Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành 

phố Nha Trang với quy mô diện tích khoảng 50 ha (vị trí tại Khu dân cư Đất Lành – 

75 ha, hiện nay UBND tỉnh đã phê duyệt chấm dứt cho phép chuẩn bị đầu tư tại 

Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 và trừ lại phần diện tích khoảng 28 

ha đã có chủ trương giao cho Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa mở 

rộng dự án đầu tư Khu biệt thự nhà vườn Hòn Một) để bố trí tái định cư cho các hộ 

dân bị ảnh hưởng giải tỏa bởi các dự án trên địa bàn thành phố Nha Trang.  

1.2. Giao Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư dự án Khu tái 

định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang nêu trên; 

1.3. Trong quá trình lập quy hoạch và đầu tư Khu tái định cư nêu trên, cho 

phép chủ đầu tư nghiên cứu, mở rộng ranh giới, diện tích dự án để tăng quỹ đất tái 

định cư, đồng thời đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng tại khu vực”. 

Ngày 07/7/2016 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1963/QĐ-

UBND cho phép lập Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư và tái định cư 

Tây Nha Trang, trong đó cho phép Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa lập đồ án 

Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang, với phạm 

vi đồ án tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. 

Như vậy, căn cứ khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì khu vực này đã có Quyết 

định thu hồi đất nên không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

UBND thành phố đã có Văn bản số 4374/UBND_QLĐT ngày 28/6/2019 gửi 

Sở Xây dựng về góp ý thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và 

tái định cư Tây Nha Trang 
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Ngày 22/8/2018 UBND thành phố Nha Trang có Công văn số 5914/UBND-

TNMT yêu cầu UBND xã Vĩnh Thái khẩn trương phối hợp với Ban QLDA Phát triển 

tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền, vận động nhiều người dân tham gia góp ý Đồ án quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang để hoàn thiện, 

trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Câu 61. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho nạo vét kênh thoát nước tại 

Giáng Hương nhằm giải quyết tình trạng ngập nước khi trời mưa (Cử tri xã Vĩnh Thái). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích kiểm tra khu vực 

trên, hiện nay tuyến mương thoát nước phía tây dự án Khu Biệt thự Giáng Hương 

giáp ranh khu dân cư hiện trạng thôn Đất Lành đã được chủ đầu tư là Công ty TNHH 

Tư vấn và Đầu tư Trung Tín nạo vét thông thoát, đảm bảo thoát nước. 

Câu 62. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương đầu tư xây dựng 

đoạn đường còn lại chưa thi công xong (đoạn từ Giáng Hương đến khu tái định cư Đất 

Lành) (Cử tri xã Vĩnh Thái). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

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

24/4/2019 về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình duy tu sửa chữa Phong 

Châu đi đất lành ( đoạn từ khu đô thị ven sông Tắc đến khu tái định cư Đất Lành). Qui 

mô đầu tư: mặt đường bê tông xi măng rộng 6m, nền đường rộng 7,5m, chiều dài 

947m; do Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư. Hiện nay công trình đang thi công, dự 

kiến hoàn thành tháng 11/2019. 

Câu 63. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư điện chiếu sáng tại thôn 

Đất Lành vì hiện nay chưa có (Cử tri xã Vĩnh Thái). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Ngày 05/11/2018  UBND thành phố đã ban hành quyết định số 4464/QĐ-

UBND cho phép lập báo cáo kinh tê kỹ thuật đầu tư công trình Hệ thống điện chiếu 

sáng xã Vĩnh Thái, trong đó giao UBND xã Vĩnh Thái làm chủ đầu tư, tổng vốn thực 

hiện 600 triệu đồng. Hiện nay, UBND xã Vĩnh Thái đang tiến hành thực hiện các thủ 

tục đầu tư theo quy định. 

Trước mắt, UBND thành phố có Văn bản số 5706/UBND-DVCI ngày 

15/7/2019 về việc Lắp đặt điện chiếu sáng tại thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái theo kiến 

nghị của cử tri xã Vĩnh Thái, trong đó giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích phối hợp 

Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang thực hiện lắp đặt 09 đèn chiếu sáng tại thôn 

Đất Lành và 07 đèn chiếu sáng tại khu vực Đồng Trâm. Hiện các đơn vị đã thực hiện 

lắp đặt và hoàn thành trong tháng 7/2019. 
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Câu 64. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý việc đổ rác tập 

trung tại đầu cầu sông Tắc gây ảnh hưởng đến môi trường (Cử tri xã Vĩnh Hiệp). Vấn 

đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế 

tại khu vực cầu Sông Tắc vào ngày 08/8/2019, kết quả như sau: Tại khu vực cách cầu 

Sông Tắc khoảng 200m về phía Đông Nam, có xảy ra tình trạng người dân đổ trộm 

rác thải, xà bần tại vùng đất trống, trũng thấp hơn nền đường Cao Bá Quát- Cầu Lùng 

với diện tích đổ thải khoảng 150 m
2
… gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. 

Theo ý kiến của UBND xã Vĩnh Hiệp, khu vực đất xảy ra tình trạng đổ rác thải, phế 

liệu xây dựng thuộc dự án Khu đô thị Phúc Khánh 1 do Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Phúc Sơn làm chủ đầu tư nằm trên địa bàn xã Vĩnh Trung quản lý. 

Để giải quyết tình trạng trên, UBND thành phố đã có Công văn số 

6940/UBND-TNMT ngày 26/8/2019 giao UBND xã Vĩnh Trung tăng cường kiểm tra, 

xử lý nghiêm đối với các trường hợp đổ rác thải, xà bần không đúng nơi quy định xảy 

ra trên địa bàn theo chỉ đạo tại Công văn số 1118/UBND-DVCI ngày 15/02/2019 của 

UBND thành phố. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn phối hợp 

UBND xã Vĩnh Trung có phương án thu gom khối lượng rác thải, xà bần tại khu vực 

trên; tăng cường quản lý, không để xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải, xà bần tại khu 

vực đất dự án do Công ty quản lý. 

Câu 65. Việc quản lý tại khu tái định cư Vĩnh Hiệp – Vĩnh Trung đề nghị Ủy 

ban nhân dân thành phố bàn giao cụ thể việc quản lý (đời sống, kinh tế, môi trường, y 

tế, an ninh trật tự...) về địa phương cụ thể Vĩnh Hiệp hay Vĩnh Trung chịu trách 

nhiệm quản lý vì dân cư đã ở ổn định nhưng không thuộc quản lý của xã nào, tình 

trạng đánh nhau mất an ninh trật tự xảy ra không thuộc trách nhiệm giải quyết của xã 

nào, gây bất an cho nhân dân (Cử tri xã Vĩnh Hiệp). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Hiệp đã hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc 

địa phận hành chính xã Vĩnh Hiệp, UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 

4326/UBND-NV ngày 19/8/2016 yêu cầu: 

- UBND xã Vĩnh Hiệp thực hiện tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người 

dân tại khu vực này đăng ký tạm trú hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú theo quy định, 

thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và các 

quyền lợi đối với người dân. 

- UBND xã Vĩnh Trung thực hiện tuyên truyền Luật Cư trú đối với các hộ dân 

tại khu vực này khi giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan, phối hợp với 

UBND xã Vĩnh Hiệp lập danh sách các hộ dân được giao đất tái định cưu tại khu vực 

này để UBND xã Vĩnh Hiệp quản lý. 
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- UBND xã Vĩnh Hiệp và UBND xã Vĩnh Trung chỉ đạo lực lượng Công an xã 

tăng cường phối hợp, kịp thời xử lý các vụ việc gây rối làm mất an ninh trật tự tại khu 

vực này, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm gây bức xúc cho người dân. 

- Công an thành phố chỉ đạo Công an xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung tăng cường 

công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa 2 xã, 

hướng dẫn thủ tục hành chính về đăng tạm trú, thường trú cho Công an xã để tuyên 

truyền vận động nhân dân thực hiện theo đúng quy định. 

UBND thành phố sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện nghiêm chỉ đạo trên, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trên.  

Câu 66. Đường đi tại khu tái định cư Vĩnh Hiệp – Vĩnh Trung và các hộ xung 

quanh bị hư hỏng không được sửa chữa ảnh hưởng việc đi lại của bà con nhân dân, đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm sửa chữa (Cử tri xã Vĩnh Hiệp). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã có Công văn số 5455/UBND-QLĐT ngày 05/7/2019 về 

việc đầu tư xây dựng đường kết nối vào Khu tái định cư Vĩnh Hiệp- Vĩnh Trung. 

Theo đó, yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương thực hiện việc đầu tư 

xây dựng tư tuyến đường kết nối vào khu tái định cư (điểm đầu giao với đường Thái 

Thông, điểm cuối giao với đường Võ Nguyên Giáp); hiện Công ty đã thi công xong 

đường nối.  

Về đầu tư sửa chữa đường giao thông tại khu tái định cư Vĩnh Hiệp – Vĩnh 

Trung, UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND xã 

Vĩnh Hiệp kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, hiện trạng mặt đường đi tại khu tái định cư 

Vĩnh Hiệp – Vĩnh Trung vẫn còn tốt nên chưa đầu tư xây dựng trong thời điểm này. 

Câu 67. Đường Võ Nguyên Giáp cát tràn lên dọc hai bên đường hết cả làn 

đường dành cho xe thô sơ; việc họp chợ trên vỉa hè gây ảnh hưởng đến giao thông, xe 

tải chạy nhanh không kiểm soát tốc độ gây nguy hiểm, xảy ra tai nạn trên đường, đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri xã Vĩnh Hiệp). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Đối với việc cát tràn lên dọc hai bên đường: 

Đường Võ Nguyên Giáp do Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Hiện nay, tuyến đường đang hoàn 

thiện phần vỉa hè và các hạng mục còn lại, chưa bàn giao cho đơn vị quản lý (Sở Giao 

thông Vận tải). Đối với việc các xe vận chuyển vật liệu xây dựng rơi vãi không được 

thu dọn nên gây ra tình trạng các đá, bụi mù mịt ảnh hưởng đến an toàn giao thông, ô 

nhiễm môi trường, UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 5890/UBND-

QLĐT ngày 22/8/2018 gửi chủ đầu tư dự án đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công 

trình và có biện pháp xử lý các vấn đề nêu trên. UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo 
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các cơ quan chức năng rà soát và có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án ĐTXD các 

công trình Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa kiểm tra, xử lý tình trạng này.  

 Đối với hành vi xe tải chạy nhanh không kiểm soát tốc độ: 

Lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra trên 

tuyến nhiều lượt, kết quả từ ngày 15/12/2018 đến 30/8/2019 đã lập biên bản 12 trường 

hợp vi phạm (trong đó vi phạm chủ yếu: chở hàng rơi vãi 05 trường hợp, chở hàng quá 

tải 04 trường hợp). Thời gian tới, Công an thành phố sẽ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao 

thông tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn 

giao thông tuyến đường trên để phòng ngừa nguy cơ gây tai nạn giao thông. 

Đối với việc họp chợ trên vỉa hè gây ảnh hưởng đến giao thông 

Trong thời gian qua UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan 

đến việc họp chợ tự phát trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp như Công văn số 

3975/UBND-VP ngày 22/5/2019; Công văn số 6460/UBND-VP ngày 08/8/2019 kiểm 

tra, xử lý chợ tự phát trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Trên cơ sở đó, Tổ công tác 

liên ngành thành phố tăng cường hỗ trợ lực lượng cùng UBND các xã Vĩnh Thái, 

Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng họp chợ tự phát trên tuyến 

đường này. Hiện nay tình hình lấn chiếm buôn bán tại khu vực trên cơ bản được giải 

quyết, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm 

tra, xử lý thường xuyên tránh tình trạng trên tái diễn. 

Câu 68. Bờ kè thôn Thành Phát hiện nay bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường 

nặng. Cử tri đã ý kiến nhiều lần nhưng thành phố mới dừng lại ở nội dung kiểm tra và 

báo cáo, chưa có hướng xử lý. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết, xử lý 

mùi hôi thối tại bờ kè của thôn (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế 

tại khu vực bờ kè thôn Thành Phát vào ngày 15/8/2019. Qua khả o sát, bờ  kè thôn 

Thành Phát (đư ờ ng Nguyễ n Vă n Linh– đoạ n từ  Cả ng cá đế n Đ ồ n biên 

phòng) có mùi đặ c trư ng (mùi cá). Hiệ n trạ ng, toàn bộ  nư ớ c thả i phát sinh tạ i 

khu vự c Hòn Rớ  đư ợ c thu gom vào các hố  ga dọ c theo các tuyế n đư ờ ng và 

đư ợ c đổ  ra biể n tạ i bờ  kè thôn Thành Phát. Do đó, khu vự c này có mùi đặ c trư ng 

là điề u không tránh khỏ i. 

Hiện tình trạng phơi cá trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh đã giảm nhiều, vỉa 

hè thông thoáng. Đồng thời qua làm việc với địa phương, thì vừa qua các hố ga dọc 

các tuyến đường khu vực Hòn Rớ đã được Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh 

Hòa nạo vét, giảm thiểu đáng kể mùi hôi phát sinh tại các hố ga thu nước và khu vực 

bờ kè. 
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Để tiếp tục giải quyết tình trạng nêu trên, UBND thành phố đã có Công văn số 

7788/UBND-TNMT ngày 25/9/2019 về tăng cường bảo vệ môi trường tại khu vực bờ 

kè thôn Thành Phát, xã Phước Đồng: giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích chủ trì, phối 

hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thường xuyên kiểm tra, nạo vét 

các tuyến cống thoát nước tại khu vực Hòn Rớ đảm bảo thông thoáng, tránh phát sinh 

mùi hôi; kịp thời phát hiện, báo cáo UBND thành phố phương án xử lý các trường 

hợp đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước; cắt, bịt ngay các đường ống đấu nối 

trái phép nếu phát hiện.  

Giao UBND xã Phước Đồng tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

chung cho nhân dân không xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa, không phơi cá 

lấn chiếm vỉa hè khu vực bờ kè; xử lý nghiêm các trường hợp đấu nối trái phép vào hệ 

thống thoát nước chung của thành phố. 

Câu 69. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra lại toàn bộ hệ thống 

mương thoát nước vì mùi cống bốc mùi hôi thối, đồng thời cho kiểm tra cơ sở chế 

biển thủy, hải sản và buộc các cơ sở này phải xây dựng hố ga xử lý nước thải, không 

thải trực tiếp ra môi trường (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

- Về việc kiểm tra lại toàn bộ hệ thống mương thoát nước  

Theo Công văn số 1884/UBND ngày 31/7/2019 của UBND xã Phước Đồng thì 

hệ thống mương thoát nước vì mùi cống bốc mùi hôi thối theo kiến nghị của cử tri là 

Suối Gáo (suối Kênh Hạ) thuộc thôn Phước Thuỷ, Phước Tân, Phước Điền, nguyên 

nhân do người dân vức rác và xả nước thải ra dòng suối. UBND thành phố hành phố 

đã giao UBND xã Phước Đồng tăng cường tuyên truyền cho người dân nâng cao ý 

thức giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực dòng suối và giao Ban Quản lý Dịch vụ công 

ích thành phố nạo vét mương thoát nước Suối Gáo (suối Kênh Hạ), dự kiến hoàn 

thành trong tháng 11/2019. 

- Về việc kiểm tra cơ sở chế biến thủy, hải sản 

Qua làm việc với địa phương, thì khu vực cử tri thôn Thành Phát phản ánh bao 

gồm các Công ty TNHH Hồng Hiếu và Công ty TNHH Minh Nhật Seafoods, không 

phải tất cả cơ sở chế biến thủy, hải sản trên địa bàn xã. 

 * Đối với Công ty TNHH Hồng Hiếu: 

Công ty TNHH Hồng Hiếu được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp số 4200672207, đăng ký lần đầu ngày 

21/12/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 06/08/2013. Lĩnh vực hoạt động: Chế biến, bảo 

quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản. UBND thành phố Nha Trang cấp Giấy xác 

nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 1235/UBND ngày 26/3/2010. 
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Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã tạm ngưng hoạt động khoảng 1 tuần để sửa 

chữa nhà xưởng. Nước thải sản xuất được thu gom vào hầm rút và định kỳ hút hầm. 

Công ty ký được hợp đồng hút hầm ngày 04/01/2019 với DNTN NT Kiên Thành và 

cung cấp được các hóa đơn hút hầm. Qua kiểm tra, chưa phát hiện đường ống đấu nối 

nước thải từ Công ty ra các hố ga xung quanh khu vực.  

* Đối với Công ty TNHH Minh Nhật Seafoods: 

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không hoạt động. Qua kiểm tra hiện trạng thực 

tế không phát hiện đường ống đấu nối nước thải từ Công ty ra các hố ga xung quanh 

khu vực. Theo trình bày của đại diện Công ty, hiện nay Công ty chỉ cho thuê kho để 

bảo quản thủy, hải sản, không hoạt động sơ chế, chế biến. 

Để giải quyết tình trạng nêu trên, UBND thành phố đã có Công văn số 

7788/UBND-TNMT ngày 25/9/2019 về tăng cường bảo vệ môi trường tại khu vực bờ 

kè thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, theo đó yêu cầu 

- Công ty TNHH Hồng Hiếu: có biện pháp thu gom, xử lý triệt để nước thải 

phát sinh; nghiêm cấm xả thải ra các hố ga khu vực xung quanh Công ty; xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải có công suất phù hợp với lưu lượng nước thải phát sinh thực tế 

tại cơ sở, bảo đảm thu gom, xử lý đạt chuẩn nước thải trước khi xả ra môi trường; liên 

hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp phép xả thải 

vào nguồn nước theo đúng quy định sau khi hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải. 

- Giao UBND xã Phước Đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Hồng Hiếu và Công ty TNHH 

Minh Nhật Seafoods; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hoặc báo cáo, kiến 

nghị UBND thành phố xử lý trường hợp vượt thẩm quyền; xử lý nghiêm các trường 

hợp đấu nối trái phép vào hệ thống vào hệ thống thoát nước theo quy định. 

Câu 70. Việc quy hoạch đất cây xanh thôn Phước Tân đã từ lâu nhưng không 

thực hiện; dân không thể làm sổ, không sang nhượng được, vậy có thực hiện hay 

không? Nếu không khả thi đề nghị hủy bỏ để dân ổn định đời sống. Có khu vực cán 

bộ thông báo bỏ quy hoạch cây xanh nhưng đi làm sổ thì trên bản đồ vẫn chưa thay 

đổi quy hoạch dẫn đến việc dân không thể làm sổ. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành 

phố điều chỉnh lại quy hoạch (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Hiện nay, Quy hoạch sử dụng đất tại khu vực thôn Phước Tân, xã Phước Đồng 

được áp dụng quản lý theo Quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang đến năm 

2020 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Nghị quyết 17/NQ-HĐND 

ngày 21/12/2018 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 

12/06/2019.  
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Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất thuộc quy hoạch đất cây xanh như 

phản ánh của cử tri, UBND thành phố sẽ xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp 

cụ thể theo các giấy tờ về nguồn gốc sử dụng đất kèm theo hồ sơ kê khai đăng ký, hiện 

trạng sử dụng đất và theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành khi Nhà nước chưa 

có kế hoạch hàng năm thực hiện triển khai dự án theo quy hoạch, chưa có thông báo thu 

hồi đất. 

Trường hợp người dân có nhu cầu được biết thông tin chi tiết về quy hoạch đến 

từng thửa đất đang sử dụng thì liên hệ đến cơ quan có chức năng đo đạc bản đồ để 

thực hiện hiện thủ tục cung cấp thông tin về đất đai hoặc trích đo địa chính thửa đất, 

cụ thể trên địa bàn thành phố Nha Trang là Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa- 

Chi nhánh Nha Trang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. 

Câu 71. Các dự án làm trên núi thôn Thành Phát, Thành Đạt xe chạy suốt ngày 

đêm, gây bụi ô nhiễm môi trường đồng thời ảnh hưởng đến người dân khi mưa lũ xảy 

ra đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn 

đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Qua kiểm tra thực tế tại thôn Thành Phát và thôn Thành Đạt, hiện trạng tại 02 

khu vực trên chỉ có một dự án của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thế Giới Xanh, 

tại thời điểm kiểm tra dự án không hoạt động và cũng không có xe chở đất, đá ra 

ngoài khu vực dự án gây ô nhiễm môi trường tại khu vực này. 

UBND thành phố đã giao UBND xã Phước Đồng tăng cường công tác kiểm tra 

tại khu vực của Dự án, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm và báo cáo UBND thành 

phố xử lý đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền. 

Câu 72. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm bắt điện, nước cho 

người dân Xóm Mũi sống gần 20 năm nhưng không có điện, không có nước (Cử tri xã 

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

Khu vực này thuộc Quy hoạch Khu Biệt thự sinh thái Hòn Rớ (Khu C) đã được 

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 

15/12/2005. Tại khu vực này, qua điều tra khảo sát sau cơn bão số 08 và 09 có khoảng 

346 hộ với 1.243 nhân khẩu; hầu hết các hộ tại khu vực này đều không có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, xây dựng trái phép, xây dựng trên đất không phù hợp quy 

hoạch. 

Câu 73. Khu đất xung quanh Đài liệt sỹ xã Phước Đồng bị người dân lấn chiếm 

xây dựng nhà ở. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri xã Phước 

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

Để giải quyết nội dung cử tri kiến nghị, UBND thành phố Nha Trang đã có Văn 

bản số 7362/UBND-QLĐT ngày 11/9/2019 yêu cầu UBND xã Phước Đồng khẩn 
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trương kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng vi 

phạm tại khu vực xung quanh Đài liệt sỹ xã Phước Đồng.  

Ngày 22/9/2019 UBND xã Phước Đồng có Công văn số 2018/UBND báo cáo 

hiện UBND xã đang rà soát các trường hợp xây dựng nhà ở lấn vao ranh giới khu đất 

Đài liệt sĩ. Sau khi xác minh cụ thể, UBND xã Phước Đồng sẽ báo cáo UBND thành 

phố xem xét, có biện pháp xử lý xụ thể.  

Câu 74. Hệ thống đường giao thông khu vực Hòn Rớ I đến nay đã xuống cấp 

trầm trọng, hệ thống đường nhỏ không đủ để lưu thông, mặc dù trước đây nhân dân 

nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặt tiền sử dụng là 10m nhưng nay mặt 

đường chỉ rộng có 3m. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư nâng cấp (Cử tri xã 

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

Hệ thống đường giao thông khu vực Hòn Rớ I đã được đầu tư theo quy hoạch 

và đưa vào sử dụng từ năm 2002, trong đó đường giao thông có chỉ giới đường đỏ 

10m (mặt đường 3m, vỉa hè mỗi bên rộng 3,5m). 

Để bảo đảm sự đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Hòn Rớ I, năm 2016 

UBND thành phố Nha Trang đã giao Ban QLDA các CTXD Nha Trang lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 về cho phép 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Chỉnh trang hạ tầng khu Hòn Rớ I để 

trình UBND thành phố có kế hoạch đầu tư, tuy nhiên do  kinh phí quá lớn (>70 tỷ) do 

đó thành phố chưa bố trí được kế hoạch thực hiện. Hiện nay UBND thành phố đã tiếp 

tục giao lại  Ban QLDA các công trình xây dựng Nha Trang nghiên cứu một cách tổng 

thể về giao thông, thoát nước, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và đề xuất phân kỳ 

đầu tư phù hợp để báo cáo thành phố xem xét bố trí kế hoạch vốn đầu tư theo tiến độ 

thực hiện từng gia đoạn của dự án cho phù hợp. Hiện nay, Ban QLDA các công trình 

xây dựng Nha Trang đang lập hồ sơ; Dự kiến thực hiện đầu tư năm 2020. 

Câu 75. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố lắp hệ thống đèn tín hiệu giao 

thông đường Võ Văn Kiệt, ngã ba chợ chiều (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau:  

- Đối với khu vực Ngã ba chợ Chiều - Bình Hòa (tại Km6+250 

Tuyến đường trên thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông Vận tải, theo 

Công văn số 259/BATGT ngày 22/11/2016 của Sở Giao thông Vận tải thì việc lắp đặt 

đèn tín hiệu giao thông tại khu vực Chợ Chiều (Km6+205) Đại lộ Nguyễn Tất Thành 

là không cần thiết do: 

+ Hệ thống an toàn giao thông tại khu vực Km6+250 như biển báo, vạch sơn 

đường, giá long môn .. đã bố trí đầy đủ, theo báo cáo của Công an thành phố tai nạn 

giao thông tại khu vực này chưa có vụ nào xảy ra. 
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+ Phía trước khu vực Chợ Chiều hướng từ sân bay Cam Ranh ra Nha Trang, tại 

Km7+628 trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành (cổng vào khu du lịch Sông Lô) đã lắp đặt 

đèn tín hiệu cảnh báo giao thông “đèn nháy vàng”. 

- Đối với khu vực đường Võ Văn Kiệt - đường Nguyễn Tất Thành 

Nút giao thông dưới chân cầu Bình Tân việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông 

không đảm bảo dòng xe chờ, các phương tiện giao thông dừng trên cầu Bình Tân khi 

gặp tín hiệu đèn đỏ có khả năng xảy ra xung đột với các phương tiện tham gia giao 

thông tại nút giao đường 1A (khu đô thị An Bình Tân)- Nguyễn Tất Thành- Phước 

Long. Vì vậy kiến nghị lắp đặt đèn giao thông tại vị trí trên là không phù hợp. 

Câu 77. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý hành vi dắt chó ra 

đường phóng uế và dắt chó xuống biển tắm chung với người, không rọ miệng (Cử tri 

phường Xương Huân, Vĩnh Phước, Phước Tân, Phước Hòa, Phương Sơn). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

Trước đây, để giải quyết tình hình trên UBND thành phố đã chủ động phối hợp 

với Chi Cục Thú y tỉnh Khánh Hòa thành lập Tổ Liên ngành chuyên trách gồm: Chi 

Cục Thú y- Công an-  Đội Thanh niên xung kích- Phòng Quản lý đô thị tuyên truyền, 

nhắc nhở, đẩy đuổi và xử lý các trường hợp chăn, dắt, thả rông chó không rọ mõm 

vào công viên, đưa chó đi tắm biển chung với người trên tuyến công viên bờ biển 

đường Trần Phú- Phạm Văn Đồng. Qua triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả cao, 

tình trạng chăn, dắt, thả rông chó không rọ mõm vào công viên, đưa chó đi tắm biển 

chung với người giảm hẳn, được nhân dân và khách du lịch đồng tình ủng hộ.  

Tuy nhiên, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, ngày 31/05/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn (theo Phụ lục 15 hướng dẫn phòng, chống bệnh Dại động vật tại điểm 2, mục 

2.2, khoản c) đối với UBND cấp xã: “Quy định cụ thể việc bắt, giữ chó thả rông ở nơi 

công cộng thuộc địa bàn quản lý; thành lập các đội chuyên trách để bắt chó thả rông 

và động vật mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mắc bệnh Dại; thông báo trên các phương 

tiện thông tin đại chúng về địa điểm tạm giữ chó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận; áp 

dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với chủ vật nuôi; quyết định biện pháp xử lý 

chó bị bắt trong trường hợp sau 48 giờ kể từ khi có thông báo mà không có người 

nhận”. Quy định này gây khó khăn rất lớn cho UBND các xã, phường khi thực hiện 

công tác trên do thiếu nhân lực hoặc không đủ chuyên môn; chưa có các văn bản 

hướng dẫn đầy đủ, cụ thể về quy trình xử lý; phương tiện và trang thiết bị, dụng cụ bắt 

chó là tự chế thô sơ… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người làm nhiệm vụ và địa 

phương chưa bố trí được khu vực tạm thời nuôi, nhốt chó vi phạm. Mặc dù thường 

xuyên được tuyên truyền, phổ biến nhưng ý thức của người dân chưa có chuyển biến, 

đôi khi còn mất bình tĩnh, nóng giận, chống đối lại lực lượng chức năng. 
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Vì vậy, các địa phương và Đội công tác liên ngành tuyến công viên bờ biển của 

thành phố chỉ thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở, đẩy đuổi mà không có biện pháp xử lý cụ 

thể bằng việc tạm giữ tang vật và xử phạt vi phạm hành chính nên không có hiệu quả. 

Nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên 

công viên bờ biển đường Trần Phú- Phạm Văn Đồng, an toàn cho nhân dân và du 

khách đến vui chơi, tắm biển. UBND thành phố đã có Công văn số 5370/UBND-

TNXK ngày 04/7/2019 đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp& Phát triển nông 

thôn tỉnh và Chi cục Thú y tỉnh hỗ trợ, phối hợp UBND thành phố thành lập Tổ liên 

ngành chuyên trách xử lý, bắt chó thả rông trên địa bàn thành phố. 

Câu 78. Hiện nay đường Nguyễn Bỉnh Khiêm do thực hiện phân luồng giao 

thông cho xe khách chạy vào gây ách tắc giao thông nhất là giờ cao điểm, đề nghị Ủy 

ban nhân dân thành phố có biện pháp giải quyết (Cử tri phường Xương Huân). Vấn 

đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

Ngày 16/01/2019 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND 

về việc phân luồng giao thông tại một số tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố 

Nha Trang; theo đó UBND thành phố đã tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế lưu 

thông đối với các phương tiện ô tô khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông trên tuyến đường 

Trần Phú và các tuyến đường nhánh đấu nối vào đường Trần Phú vào các giờ cao 

điểm trong ngày. Qua kiểm tra, hiện nay tại tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng 

đã được lắp đặt biển báo cấm lưu thông đối với các phương tiện ô tô khách trên 29 

chỗ ngồi. 

Câu 79. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cần có biện pháp mạnh hơn trong 

việc xử lý các trường hợp quảng cáo không đúng nơi quy định (Cử tri phường Xương 

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

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các 

phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm 

như: Công văn số 5871/UBND- VHTT ngày 21/8/2018 về việc thực hiện kiểm tra, xử lý 

hoạt động quảng cáo rao vặt cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính không đúng quy định trên 

địa bàn thành phố, Công văn số 6306/UBND-VP ngày 07/9/2018 yêu cầu Công an thành 

phố điều tra, xác minh, xử lý đối với chủ thuê bao dán quảng cáo rao vặt về cho vay trả 

góp… 

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, 

xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của 

chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 

16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bản quyền tác giả, 

quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và 
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quảng cáo. Về giải pháp cắt các số điện thoại chuyên quảng cáo rao vặt: UBND thành 

phố đã ban hành Công văn số 7173/UBND-QC ngày 12/10/2018 gửi Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc góp ý dự thảo Công văn xử lý hành vi sử dụng số điện thoại để 

quảng cáo rao vặt sai quy định. 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các xã, phường đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành 

chính 03 trường hợp dán quảng cáo rao vặt không đúng quy định với số tiền phạt là 

3.500.000 đồng; nhắc nhở 14 cơ sở quảng cáo bằng băng-rôn và thực hiện tháo gỡ 

135 băng-rôn quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị; thu giữ 4.065 tờ rơi quảng cáo tại 

các chốt đèn giao thông, tổ chức kiểm tra tháo gỡ 1.541 băng-rôn cho vay tiền, bán 

đất nền,... treo trên cây xanh, không đúng vị trí, đứt dây gây mất mỹ quan đô thị. 

Câu 80. Hiện nay, Đội thanh niên xung kích bắt xe vi phạm an toàn giao thông 

trên tuyến công viên bờ biển của người đi tắm biển, khi Đội thanh niên xung kích bắt 

xe người dân không biết và không có thông báo cho dân có để xe ở đó, đề nghị Ủy 

ban nhân dân thành phố có biện pháp chấn chỉnh (Cử tri phường Xương Huân). Vấn 

đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Trên tuyến công viên bờ biển Nha Trang đều đặt các bảng nội quy và bảng cấm 

tất cả các phương tiện giao thông đường bộ đi vào công viên. Tuy nhiên nhằm tạo 

điều kiện cho mọi người tập thể dục và tắm biển vào buổi sáng được phép để phương 

tiện giao thông nên UBND thành phố cho phép các phương tiện giao thông được để 

trên công viên trong khoảng thời gian từ 05 giờ- 08 giờ sáng.  

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Đội Thanh niên xung kích thành phố 

thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông tuyến 

công viên bờ biển; các trường hợp vi phạm để xe trên công viên Tổ công tác đều có 

sử dụng còi, loa cầm tay để thông báo tìm chủ phương tiện vi phạm, nếu không có 

người nhận sẽ tiến hành tạm giữ đưa về các trạm trực trật tự trên tuyến công viên biển 

hoặc trụ sở cơ quan tại Đường 12, Đông Mương, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa để 

chờ chủ xe đến liên hệ xử lý. Sau 03 ngày nếu không có người nhận đến liên hệ làm 

việc, phương tiện vi phạm sẽ chuyển đến Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an 

thành phố để lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền. 

Câu 81. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem lại hiệu quả của Đội quản lý 

trật tự đô thị vì hiện nay Đội ngồi trên xe chạy ngang qua nhưng thấy có người lấn 

chiếm vỉa hè thì không xử lý và có tình trạng bảo kê cho bán vỉa hè (Cử tri phường 

Xương Huân).  

Và Câu 117. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá hiệu quả việc đầu tư 

10 xe đô thị phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố hiện nay 

(Cử tri phường Lộc Thọ). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  
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Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đã đầu tư tổng cộng 10 xe ô tô chuyên 

dùng phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Trong đó 

01 xe ô tô chuyên dùng giao Đội Thanh niên xung kích thực hiện kiểm tra, xử lý vi 

phạm tại tuyến đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng; 02 xe ô tô chuyên dùng 

giao Tổ kiểm tra liên ngành do Phòng Quản lý đô thị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ 

về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; thực hiện phòng chống cứu nạn, cứu hộ; 

hỗ trợ UBND các xã, phường trong công tác trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô 

thị và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang trực tiếp điều 

động; 07 xe ô tô chuyên dùng được trang bị hỗ trợ cho 07 Tổ công tác liên phường 

được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an 

toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại 19 phường nội thành.  

Việc thành lập Tổ công tác liên phường trong công tác kiểm tra, xử lý trật tự an 

toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang là một chủ trương 

đúng đắn, tạo được sự đồng thuận của các cấp chính quyền và người dân, góp phần 

đáp ứng yêu cầu an toàn, trật tự, văn minh của một đô thị hiện đại, cụ thể: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự ATGT, mỹ quan 

đô thị trên địa bàn thành phố tại 19 phường nội thành và các trục đường vành đai 

thành phố; giải tỏa thông thoáng lòng đường, vỉa hè, chấm dứt tình trạng chiếm dụng 

vỉa hè, lòng đường trái phép làm nơi kinh doanh, buôn bán, họp chợ trái phép và các 

hành vi vi phạm khác gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn. 

- Các địa phương đã có sự chủ động về phương tiện, con người trong công tác 

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

- Các Tổ công tác liên phường có sự luân phiên nhau chủ trì hoạt động của Tổ 

công tác liên phường, tổ chức cuộc họp hàng tháng để triển khai Kế hoạch mới, rút ra 

những kết quả đạt được cũng như những tồn tại chưa được giải quyết. 

- Công tác phối hợp kiểm tra, xử lý giải tỏa các tuyến đường, tụ điểm phức tạp 

nằm trên ranh giới giữa các phường được thực hiện đồng bộ, liên tục và thường xuyên 

nên đạt được kết quả cao, vỉa hè, lòng đường thông thoáng hơn như Tổ công tác liên 

phường Phước Tiến, Tân Lập, Phước Hòa, Phước Hải; Tổ công tác liên phường Vĩnh 

Thọ, Vĩnh Phước. 

- Ý thức chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường của người dân được 

nâng cao; nhiều trường hợp tự giác chấp hành tháo dỡ bảng hiệu, bục, bệ sai quy định; 

nhiều hộ kinh doanh tự giác kí cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 

- Nhiều tuyến đường, tụ điểm được các Tổ công tác liên phường kiểm tra, xử lý 

nhiều lần nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường được cải thiện như: khu vực bến 

xe phía Bắc thuộc UBND phường Vĩnh Hòa; tuyến đường 2/4, đường Ngô Đến,khu 

vực chợ Bầu thuộc UBND phường Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ; chợ tự phát ngã ba Trần 
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Nhật Duật – Trần Bình Trọng thuộc UBND phường Phước Tiến, Phước Hòa, Tân 

Lập; đường Đoàn Trần Nghiệp, ngã 3 Hòn Chồng - Phạm Văn Đồng, đường Bãi 

Dương thuộc UBND các phường Vĩnh Phước, Vĩnh Hải... 

Tiếp thu ý kiến của cử tri thành phố, trong thời gian tới thành phố sẽ chỉ đạo 

phòng Quản lý Đô thị nghiên cứu, nâng cao hiệu quả sử dụng của các phương tiện đã 

trang bị phục vụ công tác kiểm tra xử lý trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. 

Câu 82. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu cho phép đường 

Pastuer đỗ xe một bên hoặc tổ chức thu phí. Vì hiện nay đỗ xe cả hai bên đường gây 

ách tắc giao thông (Cử tri phường Xương Huân). Vấn đề này UBND thành phố trả 

lời như sau:  

UBND thành phố đã lắp đặt biển báo cấm ô tô dừng, đỗ xe trên đường Pasteur, 

đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hàn Thuyên. Đồng thời UBND tỉnh Khánh Hòa đã 

có công văn số 4195/UBND-KT ngày 07/5/2019 thống nhất chủ trương thực hiện thu 

phí đỗ xe thêm một số tuyến đường. Qua rà soát, UBND thành phố đã có văn bản số 

8202/UBND-QLĐT ngày 10/10/2019 đề xuất dự kiến bổ sung các tuyến đường mới 

tổ chức thu phí đỗ xe: Trần Hưng Đạo, Pasteur, Hoàng Hoa Thám và đường Hai Bà 

Trưng (đoạn từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Phan Chu Trinh). 

Câu 83. Trường mầm non Vạn Thắng xây dựng mới nhưng không có mái che 

trước sân trường nên nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu; trong khuôn viên 

của trường cho 01 hộ dân ở, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp giải 

quyết (Cử tri phường Vạn Thắng). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Trường Mầm non Vạn Thắng trước đây là điểm phụ của Trường Tiểu học Vạn 

Thắng. Để đáp ứng một phần nhu cầu nuôi dạy các cháu cấp mầm non trên địa bàn 

phường do cơ sở vật chất hiện nay hạn chế, UBND thành phố đã cho phép nâng cấp 

cải điểm phụ trên thành điểm trường Mầm non Vạn Thắng vào năm 2018. Đồng thời 

vừa qua UBND phường Vạn Thắng đã đầu tư xây dựng mái che sân trường để tránh 

nắng nóng cho học sinh.  

Việc tồn tại hộ dân nằm trong khuôn viên trường đã có từ trước năm 1975 đến 

nay. Qua báo cáo được biết hộ dân có cha trước đây là bảo vệ của trường tư thục được 

chủ trường cho đất và tự xây dựng làm nhà ở để tiện việc quản lý. Trường THCS Vạn 

Thắng, Hội Phụ huynh học sinh cùng Ông Nguyễn Mại (nhân viên bảo vệ của trường) 

trao đổi và thống nhất chuyển đổi phòng ở ra vị trí tiếp giáp văn phòng của trường. 

Hiện nay, Ông Nguyễn Mại đã chết, công tác bảo vệ của trường do con ông vẫn tiếp 

tục hợp đồng với trường Tiểu học Vạn Thắng. Vì vậy, việc giải quyết di dời hộ dân ra 

khỏi trường, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các ngành liên quan xem xét và đề xuất. 
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Câu 84. Đường Quang Trung (khu vực Bệnh viện đa khoa) làm các khung sắt 

trồng cây dây leo chưa thẩm mỹ, không tạo được cảnh quan thông thoáng, đề nghị Ủy 

ban nhân dân thành phố nghiên cứu lại (Cử tri phường Vạn Thắng).  

Hiện trạng đường Quang Trang đoạn trước nhà tang lễ có hệ thống điện hạ thế 

làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh. Vì vậy, nhằm tăng cường mảng xanh 

và mỹ quan đô thị, UBND thành phố Nha Trang lắp đặt thí điểm các dàn hoa, chỉnh 

trang cây xanh đối với các tuyến đường có ảnh hưởng của hệ thống lưới điện. Cây 

xanh được chỉnh trang sát bó vỉa, khung dàn hoa dây leo rộng 03m tạo không gian 

thông thoáng cho người đi bộ. 

Hiện nay, UBND thành phố giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích lập Đề án 

Chỉnh trang, phát triển hệ thống cây xanh đô thị tại thành phố Nha Trang đến năm 

2025. Nội dung chính Đề án nhằm nghiên cứu đề xuất chỉnh trang, trồng bổ sung cây 

xanh đường phố, công viên, vườn hoa, tăng cường mảng xanh thành phố bằng các 

hình thức: Dàn hoa, tường cây xanh, khung dây leo. Trong quá trình triển khai các dự 

án chi tiết sẽ thiết kế, bố trí các khung dàn phù hợp, đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Câu 85. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý lò mổ bò tại Cầu 

Hộ xả nước thải trực tiếp xuống sông Kim Bồng gây ô nhiễm môi trường (Cử tri 

phường Vạn Thắng). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế 

tại lò mổ bò do ông Nguyễn Cao Tiễn làm chủ tại khu vực cầu Hộ, địa chỉ:tổ 20B 

Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp vào ngày 09/8/2019, kết quả như sau: 

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động. Nền (sàn) cơ sở bằng xi măng, 

ẩm ướt, bốc mùi hôi khó chịu. Nước thải được thu gom bằng các rãnh thu nước rồi rút 

xuống hầm chứa. Tại các song chắn rác, miệng hố ga dính nhiều rác, phế phẩm vụn; 

sàn khu vực giết mổ dính nhiều máu. Chất thải rắn (phân, lông, chất thải rắn sinh 

hoạt..) chủ cơ sở hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang thu 

gom, xử lý (Hợp đồng số 193/2019/HĐ-TGVCXLRTSH ngày 02/01/2019). Qua khảo 

sát, kiểm tra thực tế không phát hiện hành vi xả thải trực tiếp ra sông Kim Bồng. 

Theo trình bày của chủ cơ sở: Mỗi tháng cơ sở tiêu độc khử trùng 4-5 lần, chỉ 

giết mổ tại khu vực này, công đoạn sơ chế, lóc thịt thực hiện tại số 09 Bà Triệu, 

phường Phương Sài. Nước thải thu gom chứa trong hầm chứa và định kỳ hút hầm. 

Tuy nhiên, chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn hút hầm. Đối với da bò, cơ sở 

giao cho cơ sở Hoàng ở Cam Lâm tái sử dụng nhưng không cung cấp được các giấy 

tờ chứng minh.  

Qua kiểm tra, UBND thành phố đã ban Công văn số 7655/UBND-TNMT ngày 

23/9/2019 yêu cầu ông Nguyễn Cao Tiễn- chủ cơ sở lò giết mổ bò và UBND phường 

Ngọc Hiệp phải thực hiện một số nội dung sau:  
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- Nâng cấp, sửa chữa cơ sở để đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực 

phẩm; tăng cường vệ sinh cơ sở, sử dụng các chế phẩm khử trùng, khử mùi; thu gom 

toàn bộ nước thải vào hầm chứa, định kỳ hút hầm, không được xả thải ra môi trường.  

- Giao UBND phường Ngọc Hiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của lò mổ bò của ông Nguyễn Cao Tiễn; kịp 

thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hoặc báo cáo, kiến nghị UBND thành phố 

xử lý trường hợp vượt thẩm quyền. 

Câu 86. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý xe 2,5 tấn đi vào 

đường Trung tâm xã Vĩnh Thạnh vì đường này đã có bảng cấm loại xe này đi vào (Cử 

tri phường Vạn Thắng). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố phân công lực lượng Cảnh sát 

giao thông, trật tự phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Thạnh tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát trên tuyến đường trung tâm xã Vĩnh Thạnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trật tự an toàn giao thông. Kết quả từ ngày 15/12/2018 đến 30/8/2019 đã lập biên 

bản 22 trường hợp xe tải đi vào đường cấm. Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 22 

triệu đồng. 

Câu 87. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có phương án phân luồng giao 

thông hợp lý khi thi công đi băng qua đường 23/10; đẩy nhanh tiến độ thi công nút 

giao thông Ngọc Hội (trường (Cử tri phường Vạn Thắng). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau: 

Đường 23/10 do Sở Giao thông Vận tải quản lý theo phân cấp do đó việc tổ 

chức phân luồng giao thông khi thi công trên tuyến đường này do Sở Giao thông Vận 

tải  chủ trì. Về phân luồng tổ chức giao thông khi thi công hạng mục công trình di dời 

tuyến ống DN900 Nút giao Ngọc Hội (phần bổ sung 02 đầu đường dẫn cầu vượt) 

đường 23/10, Sở Giao thông Vận tải có Văn bản số 1701/SGTVT-QLKCHTGT ngày 

22/7/2019 thông báo phương án phân luồng phục vụ thi công. Hiện nay hạng mục 

công trình di dời tuyến ống DN900 Nút giao Ngọc Hội đã thi công hoàn thành nên 

tình hình giao thông tại khu vực này ổn định. 

Đối với việc đẩy nhanh tiến độ Dự án Nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10 

đi qua địa bàn xã Vĩnh Hiệp và phường Ngọc Hiệp, dự án này được triển khai bắt đầu 

từ năm 2017 do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Khánh Hòa 

làm chủ đầu tư, đồng thời Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng của dự án. Diện tích giải phóng mặt bằng thuộc tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân khoảng 3,7ha. Tổng số có 272 trường hợp/322 thửa, cụ thể:  

+ Đã họp Hội đồng bồi thường: 136 thửa (trong đó phê duyệt phương án, bồi 

thường: 21 trường hợp/40 thửa; Đã thẩm định: 88 thửa; Đã niêm yết: 126 thửa); 
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+ Các thửa đất có diện tích thu hồi nhỏ dọc đường 23/10 (không ảnh hưởng thi 

công): 56 thửa;  

+ Các thửa phạm vi mái taluy đường 23/10 (đã báo cáo UBND tỉnh): 18 thửa; 

+ Đất giao thông thủy lợi, sông suối: 26 thửa; 

+ Các thửa đất còn lại: Đã kiểm kê, đã xác nhận nguồn gốc đất, chưa họp Hội 

đồng bồi thường: 86 thửa. 

Hiện nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ đang gấp rút thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng để hoàn thành dự án. Dự kiến đến cuối năm 2019 cơ bản hoàn thành 

công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. 

Câu 88. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố duy tu, nâng cấp đường Yết Kiêu 

(Cử tri phường Vạn Thắng). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

Đường Yết Kiêu đã được đầu tư theo quy hoạch (điểm đầu đường Yersin; điểm 

cuối đường Thống Nhất; chỉ giới đường đỏ 13m; mặt đường bê tông nhựa rộng 7m). 

Hiện nay, mặt đường nhựa đường Yết Kiêu bị bong tróc, hư hỏng. 

Về duy tu sửa chữa đường Yết Kiêu, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 

số 3064/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 về việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Duy tu, sữa chữa đường Yết Kiêu, nút giao Tân Quang, nút giao ngã 7. Theo đó, thực 

hiện thảm bê tông nhựa mặt đường theo hiện trạng các vị trí mặt đường bị bong tróc 

và sơn vạch tín hiệu giao thông. Dự kiến triển khai thi công trong quý IV/2019. 

Câu 89. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho kiểm tra công tác quản lý tại 

Trường tiểu học Phước Hòa 2 về công tác quản lý, chăm sóc cháu, thu các loại tiền... 

gây nhiều bức xúc trong nhân dân (Cử tri phường Vạn Thắng). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, làm rõ các nội 

dung trên. Ngày 25/6/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 403/QĐ-

GDĐT về việc thụ lý giải quyết kiến nghị và thành lập tổ xác minh kiến nghị. Từ ngày 

26/6/2019 đến ngày 02/8/2019 tổ xác minh đã tiến hành xác minh đơn kiến nghị (có nội 

dung tố cáo) của tập thể giáo viên trường Tiểu học Phước Hòa 2 và đã có báo cáo kết 

quả xác minh. Hiện UBND thành phố đang chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xem 

xét đề xuất các hình thức xử lý đối với các cá nhân có liên quan để chấn chỉnh công tác 

quản lý, chăm sóc cháu, thu chi các loại quỹ tại trường Tiểu học Phước Hòa 2. 

Câu 90. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng buôn 

bán, để xe lấn chiếm lối đi của người đi bộ tại đường Nguyễn Thái Học, tình trạng xe 

đậu đỗ chở hàng từ 24 giờ đến sáng hôm sau gây ồn ào mất trật tự ảnh hưởng đến giấc 

ngủ của người dân (Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này UBND thành phố trả 

lời như sau:  
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Ngày 10/4/2019 UBND thành phố Nha Trang có Văn bản số 2746/UBND-

QLĐT về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường 

Xương Huân, Vạn Thạnh yêu cầu UBND các phường Vạn Thạnh, Xương Huân tăng 

cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm buôn bán tại khu vực Bờ Kè và các tuyến 

đường xung quanh khu vực chợ Đầm   

Ngày 16/04/2019 UBND phường Vạn Thạnh có Kế hoạch số 367/KH-UBND 

về việc ra quân lập lập lại trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại các tuyến 

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

và khu vực cổng chợ Đầm; đồng thời UBND thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị 

hỗ trợ lực lượng, phương tiện cùng UBND phường Vạn Thạnh tiến hành  kiểm tra, xử  

lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự, không gây ồn ào làm ảnh hưởng đến đời sống sinh 

hoạt của người dân (từ 23h00 đến 06 giờ sáng hôm sau). UBND thành phố sẽ tiếp tục 

chỉ đạo UBND các địa phương trên tiếp tục theo dõi, thường xuyên kiểm tra, xử lý 

đảm bảo an ninh trật tự, không gây ồn ào vào ban đêm. 

Câu 91. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khi xây dựng bờ kè chống sạc lỡ 

tại Chùa Kỳ Viên phải tính toán phương án đền bù và bố trí tái định cư hợp lý nhằm 

đảm bảo quyền lợi của người dân và không lấy đất giải tỏa để giao cho nhà đầu tư 

khác (Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Dự án Kè chống sạt lở khu vực chân núi chùa Kỳ Viên, phường Vạn Thạnh đã 

được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tại Quyết 

định số 1313/QĐ-UBND ngày 09/05/2018 và phê duyệt Báo cáo kinh tế kĩ thuật đầu 

tư xây dựng tại Quyết định số 8732/QĐ-UBND ngày 19/10/2018, mục tiêu Dự án 

đảm bảo an toan tính mạng cho người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và giao 

thông đi lại tại khu vực trên được thuận lợi, không lấy đất giao bất kì nhà đầu tư nào. 

Tổng mức đầu tư 14,75 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp 

với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nha 

Trang rà soát quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố và xây dựng phương án đền 

bù, bố trí tái định cư hợp lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Trên cơ sở đó, 

ngày 28/8/2019, UBND thành phố đã có Công văn số 7021/UBND-TNMT thống nhất 

đề xuất dự kiến quỹ đất tái định cư tại khu vực tái định cư Tây Mương, đường Đệ, 

phường Vĩnh Hòa để bố trí tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng khi thực hiện 

dự án Kè chống sạt lở chân núi Chùa Kỳ Viên (tổng số 13 lô). Hiện Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thảnh phố đang hoàn thiện phương án xác định giá đất trình Hội đồng 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án phê duyệt chủ trương thực hiện. 

Câu 92. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý lò mổ bò ở hẻm 139 

và 88 Nguyễn Thái Học vì gây ô nhiễm môi trường cho người dân sinh sống xung 
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quanh khu vực này (Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này UBND thành phố trả lời 

như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế 

tại lò mổ bò do bà Nguyễn Thị Cúc làm chủ cơ sở tại số 143, Nguyễn Thái Học, 

phường Vạn Thạnh vào ngày 07/8/2019, kết quả như sau: 

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở dọn dẹp tương đối sạch sẽ, cơ sở có khu sạch, khu 

bẩn riêng đảm bảo vệ sinh thú y. Khu lưu bò, giết mổ, sơ chế có mùi đặc trưng của bò, 

không thấy phát sinh bọ mạt, ruồi muỗi trong khuôn viên cơ sở. Khu lưu bò có tường 

cao bao quanh, che chắn kín. Nước thải được thu gom bằng các rãnh thu, rút xuống 

hầm lắng, lọc và định kỳ hút hầm. Phế phẩm từ quá trình giết mổ (phân bò, lông bò) 

bán lại cho các cá nhân có nhu cầu, định kỳ 9h sáng chở đi. Các phế phẩm không tái 

sử dụng được hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang thu gom, 

xử lý theo quy định. 

Theo trình bày của chủ cơ sở, hàng ngày cơ sở mổ khoảng 10 con bò/ngày. Cơ 

sở có sử dụng chế phẩm clo để phun khử trùng, khử mùi. Bò nhập về từ Tuy Hòa, lưu 

1-3 ngày rồi giết mổ. Khu lưu bò dọn dẹp 5-6 lần/ngày. Cơ sở cam kết hỗ trợ địa 

phương nạo vét các tuyến mương hẻm 88, 139 Nguyễn Thái Học nhằm bảo vệ môi 

trường khu dân cư tốt hơn. Qua kiểm tra, UBND thành phố đã có Công văn số 

7656/UBND-TNMT ngày 23/9/2019 yêu cầu bà Nguyễn Thị Cúc- chủ cơ sở lò giết 

mổ bò và UBND phường Vạn Thạnh thực hiện một số nội dung sau:  

- Thu gom triệt để nước thải, chất thải phát sinh, tăng cường hút hầm; thu gom, 

vận chuyển chất thải (lông, phân) khỏi cơ sở càng sớm càng tốt để tránh phát sinh mùi 

hôi (trước 9h sáng hàng ngày); tăng cường sử dụng chế phẩm khử trùng, khử mùi để 

hạn chế mùi hôi, ruồi nhặng phát sinh.  

- Giao UBND phường Vạn Thạnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của lò mổ bò Thủy Cúc; kịp thời phát hiện, xử lý 

các hành vi vi phạm hoặc báo cáo UBND thành phố xử lý trường hợp vượt thẩm quyền. 

Câu 93. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đầu tư xây dựng lại 

đường Nguyễn Thái Học (Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau:  

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5865/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 

phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ 

đường Nguyễn Hồng Sơn đến đường Hà Ra), có chiều dài tuyến là 173,6m. Công 

trình thực hiện theo Nghị quyết 17/NQ-TU của Thành ủy. Ngày 10/10/2019, UBND 

phường Vạn Thạnh có Công văn số 1046/UBND báo cáo hiện đã vận động được 49 

trường hợp; 04 trường hợp chưa đồng ý do chủ sử dụng đất không có mặt tại địa 
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phương, UBND phường sẽ tiếp tục vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thực hiện 

công trình trong thời gian đến. 

Câu 94. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý dứt điểm tình 

trạng ô nhiễm môi trường và buôn bán lấn chiếm lòng đường xung quanh chợ Vĩnh 

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

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 4954/KH-UBND-QLĐT ngày 

20/6/2019 về việc phối hợp kiểm tra xử lý trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô 

thị - Khu vực chợ Vĩnh Hải và Công văn số 6241/UBND-VP ngày 31/7/2019 về việc 

phối hợp kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, khu vực 

chợ Vĩnh Hải. Trên cơ sở đó, UBND phường Vĩnh Hải đã phối hợp với Phòng Quản 

lý đô thị thành phố thực hiện tuần tra, kiểm soát từ ngày 26/7/2018 đến ngày 

11/8/2019 và thường xuyên theo dõi tình hình tại khu vực này. Hiện nay, khu vực chợ 

Vĩnh Hải và xung quanh chợ cơ bản đã thông thoáng. UBND thành phố đã chỉ đạo 

UBND phường tiếp tục duy trì tuần tra 02 ca/ngày tại khu vực chợ Vĩnh Hải để đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông.  

Về vệ sinh môi trường vẫn còn tình trạng xả rác thải tại sân đậu xe trước chợ, 

đường khu A và khu vực xung quanh chợ. Do đó UBND thành phố đã chỉ đạo Ban 

quản lý chợ Vĩnh Hải phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang 

thường xuyên quét dọn để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. 

Câu 95. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm khẩn trương đầu tư hệ 

thống thoát nước đường Chữ Đồng Tử nhằm giải quyết ngập nước khi trời mưa (Cử 

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

Đường Chử đồng tử được chia làm 02 đoạn: 

- Đoạn 1 (Trong khu vực Chợ Bầu): Năm 2017 UBND phường Vĩnh Thọ đã 

đầu tư và cải tạo nền đường, hệ thống thoát nước tại khu này, đảm bảo thoát nước và 

giao thông cho khu vực. 

- Đoạn 2 (Nằm phía Tây đường 2/4 thuộc địa bàn phường Vĩnh Phước): thuộc 

dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án Nha Trang do Ban 

Phát triển Khánh Hòa làm chủ đầu tư, hiện nay đơn vị đang thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng và dự kiến triển khai thi công trong giai đoạn 2020-2022, sau khi 

triển khai thực hiện hoàn thanh sẽ giải quyết các vấn đề nêu trên. 

Câu 96. Công viên Cao Văn Bé hiện nay đã xuống cấp, đề nghị Ủy ban nhân 

dân thành phố sửa chữa và lắp thêm một số dụng cụ thể dục, thể thao cho bà con tập 

luyện (Cử tri phường Vĩnh Phước). 

Để giải quyết nội dung cử tri kiến nghị, ngày 16/8/2019 UBND thành phố Nha 

Trang đã ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư công 
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trình Nâng cấp, cải tạo công viên Hòn Chồng, đường 2/4 do Ban Quản lý Dịch vụ 

công ích thực hiện với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, 

thời gian thực hiện năm 2019- 2020. Hiện nay, đơn vị đang hoàn thực hiện các thủ tục 

theo quy định, dự kiến triển khai thi công trong năm 2020. 

Câu 97. Hiện nay, Cồn Nhất Trí Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo 

245/TB-UBND ngày 25/4/2019 hủy bỏ dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

quan tâm quy hoạch chi tiết 1/2000 và cho đầu tư làm kè để giảm ô nhiễm; đầu tư, sửa 

chữa các tuyến đường; xử lý ô nhiễm môi trường tại hẻm Hiền Nhi trong khu dân cư 

Cồn Nhất Trí (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề này UBND thành phố trả lời 

như sau:  

Sau khi UBND tỉnh ban hành Thông báo số 245/TB-UBND ngày 25/4/2019 về 

việc hủy bỏ Thông báo số 152/TB-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh về việc thu 

hồi đất để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường tại khu vực Cồn 

Nhất trí, thành phố Nha Trang. Để xử lý ô nhiễm môi trường tại hẻm Hiền Nhi, 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 

28/6/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Hệ thống thoát nước hẻm 161 đường 2/4 (khu 

vực tổ 4, 6 Hà Ra, cồn Nhất Trí), thời gian thực hiện 2019-2020, nguồn vốn ngân sách 

thành phố năm 2020, chủ đầu tư UBND phường Vĩnh Phước. Hiện UBND phường 

Vĩnh Phước đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình UBND thành phố thẩm định, 

phê duyệt thực hiện. 

Đối với việc đầu tư sửa chữa các tuyến đường, UBND thành phố Nha Trang đã 

giao Ban QLDA Các Công trình xây dựng Nha Trang kiểm tra, rà soát lập danh mục 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo UBND thành phố xem xét và bố trí kế 

hoạch đầu tư giai đoạn năm 2021-2026. 

Câu 98. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo phường Vĩnh Phước đánh lại 

biển số nhà cho người dân tại các khu vực, nhất là các hẻm (Cử tri phường Vĩnh Phước). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc gắn biển số nhà mới và cấp Giấy chứng nhận biển số nhà mới cho tổ chức, 

cá nhân theo Đề án “Đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Nha Trang” 

trên địa bàn phường Vĩnh Phước cơ bản đã hoàn tất đối với các hộ tiếp giáp mặt tiền 

đường phố và một số tuyến hẻm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc đánh số và 

gắn biển số nhà trên địa bàn phường, có các trường hợp chưa được đánh số nhà mới 

do vắng nhà hoặc đang cho thuê nhà không có mặt tại thời điểm UBND phường Vĩnh 

Phước triển khai đánh biển số nhà. 

UBND thành phố có Công văn số 16/UBND-TNMT ngày 02/01/2019 tiếp tục 

chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, tiến hành hoàn công và chuyển hồ sơ về 

Phòng Tài nguyên và Môi trường để cấp Giấy chứng nhận biển số nhà mới cho tổ 
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chức, cá nhân theo quy định. Tháng 04/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã 

hoàn thành in hơn 500 Giấy chứng nhận biển số nhà bàn giao cho UBND phường 

Vĩnh Phước để trao cho các tổ chức cá nhân sau khi rà soát. 

Câu 99. Hiện nay khu vực bị cháy tại Cồn Nhất Trí các cọc nền nhà cũ nhô lên 

rất nguy hiểm, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho dọn dẹp và đầu tư làm sân 

chơi cho các cháu thiếu nhi (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau:  

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư Cồn Nhất trí được 

phê duyệt khu vực nhà cháy được xác định là đất xây dựng chung cư và nhà trẻ, mẫu 

giáo. Do đó việc kiến nghị của cử tri xây dựng sân chơi cho thiếu nhi là không phù 

hợp. Đồng thời tại khu vực này hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện theo quy 

hoạch, việc tạo sân chơi sát bờ sông sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các cháu.  

UBND thành phố đã yêu cầu UBND phường Vĩnh Phước lập Phương án và dự 

toán chi tiết, báo cáo về UBND thành phố để xem xét và bố trí hỗ trợ vốn, kết hợp với 

nguồn kết dư của địa phương để tổ chức dọn dẹp các cọc nền nhà cũ, đảm bảo vệ sinh 

môi trường. 

Câu 100. Hiện nay, kè Sông Cái đoạn qua phường Vĩnh Thọ đã làm xong, 

người dân làm chợ tạm bán cá, đậu đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, 

đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn 

đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

Đối với vấn đề này, Tổ công tác liên ngành thành phố đã tiến hành kiểm tra 

hiện trạng khu vực kè Sông Cái đoạn qua phường Vĩnh Thọ. Qua kiểm tra, Tổ công 

tác nhận thấy tại khu vực kè Sông Cái đoạn qua phường Vĩnh Thọ không xảy ra tình 

trạng người dân làm chợ tạm bán cá, đậu đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn 

bán.  

UBND thành phố Nha Trang sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác liên ngành thành 

phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý nếu xảy ra tình trạng họp chợ, kinh doanh, 

buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường. 

Câu 101. Khu Mường Thanh - Viễn Triều sau khi thành phố cấm đậu đỗ xe 

đường Phạm Văn Đồng, Hòn Chồng, nay các xe này dồn về đường Cao Văn Bé, và 

nhà nghỉ người có công làm ách tắc giao thông gây nguy hiểm cho người đi bộ. Đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau:  

UBND thành phố Nha Trang ban hành Công văn số 6166/UBND-QLĐT ngày 

30/7/2019 chỉ đạo Công an thành phố Nha Trang, UBND phường Vĩnh Phước xây 

dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định gây ắch 

tắc giao thông trên địa bàn quản lý, đặc biệt khu vực đường Cao Văn Bé. 
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Trên cơ sở đó, Công an thành phố Nha Trang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 

giao thông, trật tự, Công an phường Vĩnh Phước tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều 

hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông không để xảy ra ùn tắc ở khu vực đường Cao 

Văn Bé. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan 

khảo sát, nghiên cứu các giải pháp để ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông cũng 

như mỹ quan đô thị trên địa bàn. 

Câu 103. Đường Cao Văn Bé nước ngập triền miên nhất là khi dự án Mường 

Thanh - Viễn Triều hoàn thành. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp cụ 

thể, thiết thực để giải quyết ngay tình trạng ngập nước và đang là ổ dịch sốt xuất 

huyết của khu vực này. Không thể chấp nhận sự trả lời của phòng Quản lý đô thị 

thành phố bất chấp nỗi khổ của người dân (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau:  

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 9488/QĐ-CT-UBND 

ngày 30/10/2014 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đường Cao Văn Bé, đầu tư nâng 

cấp theo quy hoạch, hình thức đầu tư theo Nghị quyết 17 của Thành ủy, chủ đầu tư là 

UBND phường Vĩnh Phước. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thi công các hộ dân 

phía Nam đường Cao Văn Bé không đồng ý hiến đất thực hiện giải tỏa để mở rộng 

đường theo quy hoạch. Do đó, UBND thành phố đã có Thông báo số 671/TB-UBND 

ngày 04/7/2017 yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lát vỉa hè phía Bắc đường Cao Văn Bé, 

san gạt phần nền đường, chốt khối lượng thi công và thanh quyết toán công trình. 

Theo kế hoạch trung hạn 2016-2020, UBND thành phố chưa bố trí được kinh 

phí thực hiện đầu tư đường Cao Văn Bé; việc đầu tư sẽ được xem xét trong giai đoạn 

thích hợp. Trường hợp UBND phường Vĩnh Phước vận động nhân dân đồng ý tự giải 

tỏa không bồi thường về đất để mở rộng đường, UBND thành phố sẽ bố trí kinh phí 

đầu tư đường Cao Văn Bé theo quy hoạch. 

Câu 104. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phường Vĩnh Phước nâng 

cấp tạm thời các con hẻm để đảm bảo thoát nước mưa tại hẻm 33, 53, 83 của đường 

Cao Văn Bé vì hiện nay trời mưa là ngập nước và giải quyết thoát nước đường Đoàn 

Trần Nghiệp (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề này UBND thành phố trả lời 

như sau:  

 Đối với việc Nâng cấp các hẻm 83 của đường Cao Văn Bé, UBND thành phố 

Nha Trang đã có Văn bản số 4669/UBND-QLĐT ngày 12/6/2019 về việc thẩm định 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp các hẻm tổ 22, tổ 23 Hòn Chồng thông 

ra đường Cao Văn Bé. Hiện UBND phường Vĩnh Phước đã hoàn chỉnh lại hồ sơ thiết 

kế, trình phê duyệt và dự kiến triển khai thi công quý IV/2019. 

Đối với tuyến hẻm 33 và 53 thuộc Dự án môi trường bền vững các thành phố 

Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang (giai đoạn 2) do Ban QLDA Phát triển 
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tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Theo báo cáo của Ban thì thời gian thực hiện dự kiến 

trong tháng 11/2019. Đề nghị UBND phường Vĩnh Phước có biện pháp thông báo 

thông tin rộng rãi đến cộng đồng dân cư trên địa bàn được biết. 

Câu 105. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp đảm bảo an toàn 

giao thông tại hẻm 43 đường Đoàn Trần Nghiệp vì nơi đầu hẻm là khu vực dốc cao 

rất nguy hiểm khi tham gia giao thông (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau:  

Tuyến hẻm 43 đường Đoàn Trần Nghiệp có điểm đầu giao với đường Đoàn 

Trần Nghiệp điểm cuối giáp nhà dân dài khoảng 80m. Hiện trạng mặt hẻm là bê tông 

xi măng và đá chẻ, cao độ mặt hẻm cao dần về phía cuối tuyến. Hiện nay phòng Quản 

lý đô thị đã lắp đặt biển cảnh báo giao nhau với đường ưu tiên ở đầu hẻm để đảm bảo 

an toàn giao thông. 

Câu 106. Đoạn đường 2/4 đoạn cầu Hà Ra – Dốc Đoàn Kết, các loại xe băng 

qua đường gây nguy hiểm. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp để hạn 

chế tai nạn (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như 

sau:  

. Đường 2/4 do Sở Giao thông Vận tải quản lý theo phân cấp. Theo hiện trạng 

đường 2/4 đoạn từ cầu Hà Ra đến cầu Xóm Bóng có lưu lượng xe tham gia giao thông 

rất cao, đặc biệt khu vực ngã ba Đoàn Kết và ngã ba rẽ vào cồn Ngọc Thảo, các loại 

xe mỗi khi băng qua đường rất nguy hiểm. UBND thành phố đề nghị UBND phường 

Vĩnh Phước tăng cường tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông chú ý quan 

sát và cẩn thận khi băng qua khu vực này. 

Câu 108. Tình Trạng vượt đèn đỏ tại các chốt giao thông hiện nay là phổ biến, 

rất nguy hiểm, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri phường 

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

Trên địa bàn thành phố hiện nay có khoảng 45 chốt đèn tín hiệu giao thông 

đang hoạt động tại các giao lộ. Công an thành phố đã phân công lực lượng đứng chốt 

và tăng cường tuần tra kiểm soát cường độ cao để xử lý thường xuyên, liên tục (phát 

hiện đến đâu, xử lý đến đó). Tuy nhiên, còn nhiều trường hợp người điều khiển 

phương tiện tham gia có ý thức kém vẫn cố tình vượt đèn đỏ khi không có lực lượng 

cảnh sát kiểm soát, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người khác. Mặt khác, lực 

lượng Cảnh sát giao thông- Công an thành phố mỏng không đủ để bố trí người đứng 

các chốt nên việc xử lý các trường vi phạm tại các nút đèn tín hiệu chưa đạt hiệu quả 

cao. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Công an thành phố Nha Trang đã xử lý 483 

trường hợp phương tiện tham gia giao thông không chấp hành đèn giao thông (mô tô 

471, ô tô 12). Xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 169 triệu đồng. 
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UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Nha Trang chỉ đạo lực 

lượng Cảnh sát giao thông, trật tự tăng cường xử lý tập trung chuyên đề “Vi phạm tín 

hiệu đèn đỏ” để hạn chế vi phạm và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông do hành vi 

không chấp hành đèn giao thông gây ra. 

Câu 109. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đến việc xây dựng 

trường mẫu giáo tại phường Vĩnh Nguyên vì hiện nay không đủ lớp cho con em trên 

địa bàn (Cử tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên hiện nay, hệ thống trường mầm non bao gồm 

các trường công lập Mầm non Vĩnh Nguyên 1,2 với tổng cộng 25 lớp (692 học sinh) và 

08 nhóm, lớp mầm non tư thục (224 học sinh). Để nâng cao hơn nữa khả năng tiếp 

nhận trông giữ trẻ đáp ứng nhu cầu người dân, UBND thành phố đã ban hành Quyết 

định số 1803/QĐ-UBND ngày 2/7/2019 về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

công trình Trường Mầm non Vĩnh Nguyên 1 (điểm Thánh Gia). Hạng mục: Xây dựng 

mới khối phòng học, phòng hành chính, phòng phục vụ học tập, nhà xe, sân nền, cổng 

tường rào, cây xanh. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đang triển khai các 

thủ tục theo quy định. Dự kiến sẽ triển khai thi công vào năm 2020. 

Câu 110. Hiện nay, tại Hòn Một còn Lăng thờ nhưng không ai chăm sóc (do đã 

di dời sang Vũng Me nhưng vẫn còn lăng thờ), Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

yêu cầu chủ đầu tư dự án quan tâm chăm sóc (Cử tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

phối hợp với UBND phường Vĩnh Nguyên và Công ty Cổ phần Vinpearl Nha Trang 

tiến hành kiểm tra thực tế tại Lăng Hòn Một vào ngày 11/10/2019.  

Tại thời điểm kiểm tra, Lăng Hòn Một vẫn còn nguyên hiện trạng do Công ty 

Cổ phần Vinpearl Nha Trang quản lý sau khi nhận bàn giao từ UBND phường Vĩnh 

Nguyên năm 2016, chỉ có di dời bài vị về thờ cúng tại Đình- Lăng Trường Tây. Theo 

trình bày của Công ty Cổ phần Vinpearl Nha Trang vì dự án chưa triển khai nên vẫn 

còn để Lăng Hòn Một như hiện trạng. Sau khi làm việc, Tổ kiểm tra yêu cầu Công ty 

Cổ phần Vinpearl Nha Trang trong thời gian chờ triển khai Dự án, phải tổ chức vệ 

sinh khu vực Lăng và nhang khói vào các ngày Rằm, mùng 1 hàng tháng và phải có 

sự giám sát của UBND phường Vĩnh Nguyên. 

Câu 111. Về việc đảm bảo vệ sinh an toàn lao động: Tại khu vực 23 Hoàng 

Diệu, đang thi công trình khách sạn 20 tầng. Trong quá trình thi công xây dựng, nhà 

thầu đã vi phạm an toàn trong xây dựng, vận hành cần cẩu tháp vượt quá phạm vi công 

trình 10m – 15m gây nguy hiểm trong khu vực đông dân cư mà không có biện pháp an 

toàn nào. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử 
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lý, đảm bảo an toàn cho người dân quanh khu vực (Cử tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn 

đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

Liên quan đến việc xử lý công trình xây dựng tại khu vực 23 Hoàng Diệu đang 

thi công khách sạn 20 tầng, ngày 15/5/2019 UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo 

Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Sở Xây dựng, UBND phường Vĩnh Nguyên kiểm 

tra việc xây dựng tại công trình nêu trên. Qua đó, Sở Xây dựng đã lập Biên bản vi 

phạm hành chính số 0174/BB-VPHC ngày 15/5/2019 đối với chủ đầu tư và Biên bản 

vi phạm hành chính số 0175/BB-VPHC ngày 15/5/2019 đối với nhà thầu thi công.  

Đồng thời, ngày 15/5/2019 Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 1722/SXD-

KTQH yêu cầu Công ty TNHH thương mại DVDL Hưng Phát Nha Trang ngừng thi 

công xây dựng công trình Khách sạn Miracle tại số 23+60 Hoàng Diệu, phường Vĩnh 

Nguyên, thành phố Nha Trang và khắc phục các nội dung thi công sai Giấy phép xây 

dựng được cấp. 

Câu 112. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trả lời có hay không việc người 

nước ngoài (Trung quốc) bỏ tiền nhờ người Việt mua đất tại xã Phước Đồng (Cử tri 

phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Qua kiểm tra tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang chưa phát hiện 

trường hợp người nước ngoài nào đứng tên sở hữu quyền sử dụng đất trên địa bàn 

thành phố, cũng chưa có cơ sở xác định trường hợp nào người Việt Nam đứng tên hộ. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng 

tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của người 

nước ngoài đặc biệt là người Trung Quốc trên địa bàn để phát hiện, phối hợp kiểm tra 

chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. 

Câu 113. Về nước sinh hoạt: 86 hộ dân Xóm Núi cầu đá Vĩnh Nguyên đề nghị 

thành phố quan tâm chỉ đạo Công ty cấp thoát nước giải quyết đường ống dẫn nước 

vào khu dân cư này, hiện nay phải bơm nước từ hộ nhà ông Sinh, rất khó khăn cho 

người dân khu vực này (trước đây phường và Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa đã 

họp dân và hứa có biện pháp giải quyết, nhưng đã hơn 1 năm không thấy thực hiện) 

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

Hiện nay các hộ dân khu vực xóm Núi cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên nằm trong 

quy hoạch đất chỉnh trang chưa có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, có cao trình 

từ 30m đến 35m, mạng lưới cấp nước của Công ty không đảm bảo cấp đủ lưu lượng 

và áp lực. Vì vậy, để tạm thời giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân, Công 

ty đã thực hiện cấp nước cho nhóm hộ qua một đồng hồ tổng do ông Hà Văn Sinh làm 

đại diện ký hợp đồng; Công ty đề nghị nhóm hộ tự bỏ kinh phí xây dựng bể chứa, 

máy bơm và đường ống phía sau đồng hồ tổng. Về lâu dài, khi có quy hoạch chi tiết 

Công ty sẽ lập phương án cấp nước tổng thể cho các hộ dân tại khu vực này. 
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Câu 114. Trước Trường mầm non Bình Minh (đường Hùng Vương) tình trạng 

tập kết rác từ 16g30 đến 18g30 hàng ngày gây ô nhiễm, bức xúc nhân dân khu vực 

này. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp di dời bãi tập kết rác ở đây (Cử 

tri phường Lộc Thọ) Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang 

kiểm tra và giải quyết nội dung cử tri kiến nghị. Hiện nay Công ty đã thực hiện di dời 

điểm tập kết rác trước Trường mầm non Bình Minh (đường Hùng Vương). 

Câu 115. Công trình xây dựng nhà số 1/1 Nguyễn Thiện Thuật: Xây dựng sai 

nội dung giấy phép xây dựng, lấn chiếm không gian hẻm, nộp tiền phạt vi phạm hành 

chính, xin tồn tại phần công trình vi phạm theo hiện trạng: Cử tri không đồng ý với kết 

quả trả lời của Ủy ban nhân dân thành phố (tại câu 82 công văn 7449/UBND-VP ngày 

23/10/2018 của UBND thành phố), cử tri cho rằng thành phố trả lời chung chung, tạo 

tiền đề cho những trường hợp vi phạm khác, cứ xây dựng sai nội dung giấy phép xây 

dựng, nộp phạt vi phạm hành chính, xin tồn tại công trình vi phạm… Đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố làm rõ văn bản nào cho phép tồn tại công trình vi phạm nêu trên 

(Cử tri phường Lộc Thọ). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

UBND thành phố Nha Trang cấp giấy phép xây dựng số 1669/GPXD-UBND 

ngày 19/8/2016 cho ông Đặng Xuân Dũng, địa chỉ 1/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

Lộc Thọ. Tuy nhiên, ông Dũng đã thi công sai nội dung giấy phép xây dựng. Cụ thể 

tăng độ vươn ban công 0,3m. Do đó UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết 

định xử phạt số 7712/QĐ-XPVPHC ngày 03/11/2016 đối với ông Dũng, bằng hình 

thức phạt tiền và buộc tháo dỡ phần diện tích xây dựng sai giấy phép. Ông Dũng đã 

chấp hành nộp phạt và có đơn ngày 19/10/2016 xin được tồn tại phần ban công sai nội 

dung giấy phép. 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Lộc Thọ tiếp tục kiểm tra xử lý 

theo thẩm quyền.  

Câu 116. Về việc cho thuê kinh doanh quanh trung tâm văn hóa của tỉnh 46 

Trần Phú, Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra và đề nghị đơn vị quản lý trung tâm 

46 Trần Phú làm việc với các hộ kinh doanh, chấm dứt việc kinh doanh lấn chiếm gây 

mất mỹ quan, vệ sinh môi trường, cản trở giao thông…tại khu vực này (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; theo đó chỉ đạo 

UBND phường Lộc Thọ, Đội Thanh niên xung kích tăng cường công tác kiểm tra, 
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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 118. Khách sạn AroMa 18/26 Trần Quang Khải xây dựng cầu thang thoát 

hiểm lấn chiếm hẻm đã nhiều năm. Vừa qua, UBND thành phố đã có văn bản số 

2706/UBND-QLĐT ngày 10/4/2019 trả lời. Tuy nhiên đến nay chủ tư đầu vẫn chưa 

có biện pháp tháo giỡ, công trình vẫn ngang nhiên tồn tại. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố tiếp tục giải quyết dứt điểm (Cử tri phường Lộc Thọ). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau:  

Công trình Dự án Khách sạn Aroma do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng. 

Căn cứ Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa ban hành quy định phân cấp, phối hợp quản lý và xử lý vi phạm hành chính về 

trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng 

các công trình do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Chánh 

Thanh tra Sở Xây dựng.  

Ngày 14/02/2018, UBND thành phố Nha Trang đã có văn bản số 1540/UBND-

QLĐT đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng xử lý theo thẩm quyền, 

tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện. Hiện nay, UBND thành phố tiếp tục có 

văn bản kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Câu 119. Về thoát nước hẻm 15 Hoàng Hoa Thám (số mới 121 Hoàng Hoa 

Thám) đã được Ban quản lý dự án phát triển tỉnh trả lời sẽ triển khai trong quý 2/2019, 

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị đẩy nhanh tiến độ công trình. Bên cạnh 

đó, đề nghị thành phố yêu cầu Ban quản lý dịch vụ công ích quan tâm làm hệ thống 

thoát nước cho các con hẻm thuộc địa bàn phường Lộc Thọ gồm: Hẻm 146, 176, 186 

Hùng Vương; Hẻm 61, 95 Hùng Vương; Hẻm 111 Hùng Vương; Hẻm 16 Biệt Thự; 

Hẻm 46 Lê Thánh Tôn; Hẻm 24 Hoàng Hoa Thám; Hẻm 63 Quang Trung; Hẻm 84 

Quang Trung; Hẻm đường Tôn Đản. (Cử tri phường Lộc Thọ) Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Theo Công văn số 297/BQL-QLDA3 ngày 01/4/2019, số 778/BQL-QLDA3 

ngày 08/8/2019, số 854/BQL-QLDA3 ngày 27/8/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh 

Khánh Hòa, các tuyến hẻm 15 Hoàng Hoa Thám, hẻm 61, 95, 111, 146, 176, 186 

Hùng Vương; hẻm 63, 84 Quang Trung; đường Tôn Đản sẽ được triển khai thi công 

sau khi đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các thủ tục về điều kiện khởi công theo quy 
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định, dự kiến trong tháng 10/2019. 

Tuyến hẻm 16 đường Biệt Thự thuộc gói thầu NT-1.8: Xây dựng tuyến cống 

cấp 3 thu gom nước thải và thay thế Hố ga ngăn mùi bổ sung, hiện nay gói thầu này 

đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu. Dự kiến ký kết hợp đồng triển khai thi công 

trong quý IV/2019. 

Câu 120. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp giải quyết tình trạng 

tập kết xe rác trước khu liên cơ 30 Hoàng Hoa Thám gây ô nhiễm môi trường xung 

quanh (Cử tri phường Lộc Thọ). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang tổ 

chức kiểm tra và giải quyết các nội dung cử tri kiến nghị. Hiện nay Công ty đã thực 

hiện di dời điểm tập kết xe cải tiến thu gom rác tại Khu liên cơ 30 Hoàng Hoa Thám. 

Câu 121. Đoạn đường trong khu vực sân bay cũ từ Trần Quang Khải đến 86 

Trần Phú, xe khách 50 chỗ đậu kín gây cản trở giao thông, Đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố kiểm tra và xử lý (Cử tri phường Lộc Thọ). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Đoạn đường trong khu vực sân bay cũ từ Trần Quang Khải đến 86 Trần Phú 

hiện nay chưa có biển “cấm dừng xe và đỗ xe” nên gây khó khăn cho công tác xử lý 

của lực lượng chức năng. UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị nghiên 

cứu, khảo sát khu vực này để đặt biển báo. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ 

tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự tăng 

cường tuần tra kiểm soát nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm 

các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ không sát theo lề đường phía bên phải theo chiều đi; 

không dừng, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ. 

Câu 122. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm xây dựng nhà văn hóa 

Tổ 3 Phước An Hòa và quan tâm xây dựng trụ sở phường Phước Hải (Cử tri phường 

Phước Hải. Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Tại khu vực xây dựng Trụ sở UBND phường Phước Hải thuộc dự án Khu đô 

thị mới Lê Hồng Phong II hiện còn trường hợp bà Võ Thị Như Hạnh chưa hợp tác 

kiểm đếm khối lượng giải tỏa. Ngày 28/01/2019 UBND thành phố có Công văn số 

829/UBND-TNMT yêu cầu UBND phường Phước Hải phối hợp với các đơn vị liên 

quan vận động, thuyết phục bà Hạnh thực hiện kiểm kê tại thửa đất bị thu hồi thuộc 

dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II. Trường hợp bà Hạnh không phối hợp thì 

UBND phường Phước Hải tổng hợp hồ sơ, báo cáo kết quả vận động để Chủ tịch 

UBND thành phố Nha Trang có cơ sở ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

Ngày 26/02/2019 UBND phường Phước Hải có Thông báo số 374/TB-UBND 

cho bà Võ Thị Như Hạnh để kê khai, kiểm đếm, cung cấp hồ sơ giấy tờ nhà đất phục 
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vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II. 

Tuy nhiên, bà Hạnh vắng mặt và không hợp tác kiểm kê khối lượng giải tỏa. 

Ngày 22/5/2019 UBND thành phố Nha Trang có Công văn số 3983/UBND-VP 

yêu cầu UBND phường Phước Hải tiếp tục mời vận động bà Hạnh hợp tác kiểm kê 

khối lượng giải tỏa. Ngày 01/7/2019 UBND thành phố tiếp tục có Công văn số 

5265/UBND-VP giao UBND phường Phước Hải trả lời đơn bà Võ Thị Như Hạnh; 

giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình thực hiện 

vận động đối với trường hợp bà Hạnh để tham mưu ban hành Quyết định kiểm đếm 

bắt buộc đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

Đến nay UBND phường Phước Hải chưa mời được bà Võ Thị Như Hạnh để 

vận động hợp tác kiểm kê khối giải tỏa tại khu đất xây dựng trụ sở UBND phường 

Phước Hải. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Phước Hải khẩn trương thực 

hiện, đồng thời rà soát hồ sơ, tổ chức kiểm đếm bắt buộc, ban hành Quyết định cưỡng 

chế nếu bà Hạnh tiếp tục không phối hợp. 

Đối với việc xây dựng nhà văn hóa Tổ 3 Phước An Hòa, phường Phước Hải: 

Hiện nhà văn hóa Tổ 3 Phước An Hòa, phường Phước Hải đã được xây dựng. 

Tuy nhiên, nhà văn hóa trên đã hư hỏng xuống cấp. UBND thành phố đã ban hành 

Quyết định số 8730/QĐ-CT-UBND ngày 19/10/2018 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình trên, giao UBND phường Phước Hải làm chủ đầu tư. Hiện nhà văn 

hóa Tổ 3 Phước An Hòa đã được cải tạo, sửa chữa hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử 

dụng trong năm 2019. 

Câu 123. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng thêm phòng học cho 

trường tiểu học Phước Hải 3 (Cử tri phường Phước Hải). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định 4409/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Hải 

3 (giai đoạn 2). Hạng mục: Xây dựng khối nhà đa năng, khối lớp học (12 phòng học). 

Hiện nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

Dự kiến triển khai đầu tư xây dựng năm 2020. 

Câu 124. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật dự án tại 40 Tân An và hẻm 260 Lê Hồng Phong (xử lý nước thải) 

phường đã gửi hồ sơ đã lâu nhưng chưa được phê duyệt (Cử tri phường Phước Hải). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

Đối với hồ sơ Báo cáo Kinh kế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống 

thoát nước hẻm 206 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, tại Văn bản số 553/TĐ-

QLĐT-XDCB ngày 27/10/2017 Phòng Quản lý đô thị đã yêu cầu UBND phường 
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Phước Hải chỉnh sửa, bổ sung nhưng đến nay UBND phường Phước Hải vẫn chưa 

hoàn chỉnh hồ sơ để thẩm định và phê duyệt.  

Đề kịp thời giải quyết tình trạng thoát nước khu vực trên, UBND thành phố Nha 

Trang đã có Văn bản số 5357/UBND-QLĐT ngày 03/7/2019 về Phương án xử lý thoát 

nước tạm thời tại khu vực hẻm 206 Lê Hồng Phong và hẻm 40 Tân An, phường Phước 

Hải. Theo đó UBND thành phố đã thống nhất với phương án thoát nước của Công ty 

CP Bất Động sản Hà Quang đề xuất và Chủ đầu tư đã cam kết thực hiện với tiến độ 30 

ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của thành phố. Hiện nay, Công ty CP 

Bất động sản Hà Quang đã hoàn chỉnh các thủ tục và đang triển khai thực hiện theo 

phương án đã được thành phố phê duyệt. Dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2019. 

Câu 125. Tổ dân phố 1 Phước Lộc có trên 600 hộ, đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố cân đối lại hoặc tách tổ để tiện quản lý (Cử tri phường Phước Hải). 

Căn cứ quy mô số hộ gia đình và các tiêu chí quy định tại Thông tư 

14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban 

hành Kế hoạch số 2390/KH-UBND ngày 18/3/2019 về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố 

chưa đủ điều kiện theo quy định trên địa bàn tỉnh và không thực hiện chia tách các 

thôn tổ, dân phố đang hoạt động ổn định. Hiện nay các địa phương đang tổ chức rà 

soát, xây dựng phương án sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn đảm bảo phù 

hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương. Do đó, ý kiến cử tri đề nghị chia tách tổ 

dân phố để thành lập tổ dân phố mới trong giai đoạn hiện nay là không phù hợp. 

Câu 126. Hiện nay việc đấu nối nước thải chỉ làm được một vài tuyến đường, 

đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ nhất là trong các hẻm (Cử tri 

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

Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang hiện nay đã đầu tư 

tuyến cống cấp 3 trên 67 tuyến đường và 25 tuyến hẻm và bàn giao cho UBND thành 

phố quản lý vận hành từ năm 2014.  

Dự án môi trường bền vững (CCSEP) do Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa 

làm chủ đầu tư, trong Quý IV/2019 sẽ triển khai thi công tuyến cống cấp 3 cho 140 

tuyến đường và 366 tuyến hẻm khu vực 14 phường trung tâm thuộc phạm vi đấu nối 

của nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang. 

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện, trong năm 2018 và 2019 Ban Quản lý Dịch 

vụ công ích đã triển khai thi công 63 tuyến hẻm trên địa bàn phường: Phước Tân, 

Phương Sài, Phương Sơn, Vạn Thạnh, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Phước Long. Dự kiến 

trong năm 2020 sẽ triển khai thi công 09 tuyến đường và 48 tuyến hẻm trên địa bàn 

phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường để tăng số tuyến đường và hẻm được phép đấu 

nối nước thải. 
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Câu 127. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý tình 

trạng trộm cắp tại khu vực số 2 Kiến Thiết, phường Phước Hòa vì khu vực này thường 

xảy ra trộm cắp (Cử tri phường Phước Hòa). Vấn đề này UBND thành phố trả lời 

như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp cùng các lực lượng 

tại địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát hàng ngày vào buổi trưa và ban đêm khép 

kín địa bàn toàn phường Phước Hòa nói chung và địa bàn tổ 2 Kiến Thiết nói riêng. 

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chú ý nâng cao ý thức 

bảo vệ tài sản bằng nhiều hình thức như: Công an phường đã in 5.000 card tuyên 

truyền công tác phòng chống tội phạm, số điện thoại đường dây nóng phát cho từng 

hộ dân trên địa bàn phường; lực lượng Công an khu vực lồng ghép tuyên truyền thông 

qua công tác thăm hỏi, kiểm tra nhân hộ khẩu; trao đổi với cán bộ tổ dân phố nhắc 

nhở nâng cao ý thức của người dân; quản lý chặt chẽ di biến động của các loại đối 

tượng trên địa bàn phường, nhất là đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản… Phần lớn 

các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường là do đối tượng từ địa bàn khác 

sang hoạt động. 

Mặt khác ý thức bảo vệ tài sản của người dân đôi lúc vẫn chưa cao, nhiều 

trường hợp để xe máy khuất tầm nhìn, không quan sát được, để xe máy trước nhà rồi 

đóng cửa ngủ trưa… tạo điều kiện, sơ hở cho kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản. Từ 

tháng 6/2019 đến nay, tại tổ 2 Kiến Thiết chưa phát hiện vụ trộm cắp tài sản nào. Bên 

cạnh đó, Công an phường Phước Hòa đã phát hiện 08 chiếc xe vô chủ trên toàn địa 

bàn phường, Công an phường lập hồ sơ, xác minh và trao trả lại cho chủ sở hữu. 

Trong thời gian đến, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, 

Công an phường nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng 

cường công tác tuần tra kiểm soát, tập trung khu vực địa bàn tổ 2 Kiến Thiết, đẩy 

mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của người dân đảm bảo tình hình an 

ninh trật tự trên địa bàn. 

Câu 128. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư đường Đô Lương vì 

quy hoạch đã lâu, nhà dân xuống cấp nhưng không được phép sửa chữa (Cử tri 

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

UBND thành phố Nha Trang đã có Quyết định số 6605/QĐ-CT-UBND ngày 

19/8/2019 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp đường Đô Lương, 

do UBND phường Phước Hoà làm chủ đầu tư với quy mô đầu tư như sau: Tuyến 

đường có chiều dài 188,99m, điểm đầu giao với đường Ngô Gia Tự, điểm cuối giáp 

với đường hẻm. Trong đó: 

- Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến cọc D3 dài 57.22m: Xây dựng mặt đường bê 

tông xi măng, tim tuyến và mặt đường rộng theo hiện trạng từ 1.5m đến 2.3m. 
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- Đoạn từ cọc D3 đến cuối tuyến dài 131.77m: Xây dựng mặt đường bê tông 

nhựa, tim tuyến theo quy hoạch, mặt đường rộng 5.5m và vỉa hè rộng 0.5m x 2 bên. 

- Đầu tư hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải. 

Dự kiến công trình hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi công trong 

năm 2020. 

Câu 129. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cải tạo, nâng cấp đường Hiền 

Lương, đường Phùng Khắc Khoan vì hiện nay trời mưa là bị ngập nước (Cử tri 

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

Các tuyến đường Phùng Khắc Khoan và Hiền Lương trùng Danh mục các tuyến 

đường được đầu tư tuyến cống cấp 3 thoát nước thải thuộc Dự án môi trường bền 

vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang do Ban QLDA Phát 

triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai thi công trong Quý IV/2019. 

Vì vậy, việc đầu tư các tuyến đường nêu trên sẽ thực hiện sau khi Ban QLDA Phát 

triển tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện xong./. 
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