
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  6933   /UBND-VP Nha Trang, ngày   04  tháng  10  năm 2018 

V/v báo cáo kết quả giải quyết ý 

kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp  

02, 03 và 04. 

 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 90/CV-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

thành phố về việc rà soát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp 02, 03 

và 04, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giải 

quyết theo kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn 

trên và báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỬ TRI CÒN TỒN ĐỌNG TẠI KỲ HỌP THỨ 2 

Câu 12. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư nâng cấp hẻm 157 

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

UBND thành phố trả lời như sau: 

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

phố đã ban hành Quyết định số 20560/QĐ-CT-UBND ngày 25/12/2017 phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước 

hẻm 1170 đường 2/4. Hiện nay, UBND phường Vạn Thắng đang triển khai thi công 

công trình, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2018. 

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

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

UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện nay tại khu vực di tích Đình Phương Câu có 13 hộ gia đình sinh sống 

trong khuôn viên đất thuộc Đình Phương Câu, trong đó có hộ gia đình ông Võ 

Mạnh Hùng - số 14 Phương Câu.  

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp UBND phường 

Vạn Thạnh xây dựng phương án giải tỏa các hộ dân lấn chiếm Đình Phương Câu để 

trả lại cảnh quan, không gian mặt tiền khu di tích. Ngày 17/8/2018, UBND phường 

Vạn Thạnh có Công văn số 1231/UBND đề xuất phương án giải tỏa khu vực lấn 

chiếm đình Phương Câu. Tuy nhiên, hiện nay quỹ đất tái định cư của thành phố 

phục vụ các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án còn hạn chế nên chưa thể bố trí cho 13 

hộ gia đình bị giải tỏa toàn bộ nói trên trong thời điểm này. 

Để bổ sung quỹ đất phục vụ tái định cư cho các dự án đầu tư xây dựng trên 

địa bàn, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 5036/UBND-TNMT ngày 

25/7/2018 đề xuất UBND tỉnh yêu cầu một số Chủ đầu tư các dự án khu đô thị mới 
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đóng góp quỹ đất tái định cư giao UBND thành phố quản lý. Trên cơ sở thống nhất 

của UBND tỉnh, ngày 05/9/2018 UBND thành phố đã ban hành Công văn số 

6230/UBND-TNMT yêu cầu 07 Chủ đầu tư bàn giao quỹ đất để bố trí tái định cư 

cho các dự án trên địa bàn. Trên cơ sở đó UBND thành phố đang lập kế hoạch 

chuẩn bị quỹ đất tái định cư để di dời 13 trường hợp nhà đất nằm xung quanh Đình 

Phương Câu. 

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

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

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

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

* Về đầu tư đường Vành Đai Núi Sạn: 

Hiện nay thành phố đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư 

khu vực Tây 2/4 (phường Vĩnh Phước, Vĩnh Hải) và đã đưa vào nghiên cứu trục 

cảnh quan cây xanh chính cho khu vực này để giải quyết vấn đề môi trường, hành 

lang bảo vệ Núi Sạn, tạo tuyến đường liên kết giữa 02 khu vực Bắc - Nam Núi Sạn, 

thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Sau khi lấy ý kiến góp ý các 

Sở ngành và cộng đồng dân cư, hiện UBND thành phố đã hoàn thiện Đồ án và trình 

Sở Xây dựng thống nhất làm cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch. Sau khi 

được phê duyệt, UBND thành phố sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện 

nhằm quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân.  

Trước mắt, UBND thành phố đã giao UBND các phường xung quanh khu 

vực Núi Sạn tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm tình trạng 

phá núi lấn chiếm đất cây xanh xây dựng nhà trái phép. 

* Về giải quyết thoát nước đường Dương Vân Nga: 

UBND thành phố đã chỉ đạoPhòng Quản lý Đô thị chủ trì, phối hợp với UBND 

phường Vĩnh Hải và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế đường Dương Vân Nga, 

hiện trạng tuyến mặt đường bê tông xi măng đã đầu tư còn sử dụng tốt, đảm bảo 

giao thông nhưng không có hệ thống thoát nước, nước chảy trên mặt đường, có mùi 

hôi ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường tại khu vực. Do đó, UBND thành phố đã 

giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích tổ chức khảo sát, lập phương án xử lý thoát 

nước. Hiện  nay UBND thành phố đã thống nhất đưa nội dung đầu tư hệ thống thoát 

nước đường Dương Vân Nga vào Dự án: Hệ thống tuyến cống cấp 3 năm 2019 theo 

đề nghị của Ban Quản lý Dịch vụ công ích tại Công văn số 295/DVCI-KHKT ngày 

19/6/2018 và sẽ triển khai thi công, hoàn thành sử dụng trong năm 2019. 

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

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

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

tại hoặc không bị xử lý gì, đề nghị thành phố kiểm tra, xử lý công bằng, đúng quy 

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

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

Lương diễn ra tương đối phức tạp, phát sinh nhiều ý kiến phản ánh và đơn thư khiếu 
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nại kéo dài. UBND thành phố Nha Trang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo yêu 

cầu UBND xã Vĩnh Lương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương 

hoàn tất hồ sơ, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng 

(trong đó tại thôn Văn Đăng 2 có 09 trường hợp từ năm 2015, 2016; 01 trường hợp 

năm 2018); giao Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Mặt khác, 

ngày 29/3/2018 UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1953/UBND-NV kiểm 

điểm trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc xây dựng trái phép cơ 

sở thờ tự tại xã Vĩnh Lương. 

Hiện nay, UBND xã Vĩnh Lương đang khẩn trương lập kế hoạch tổ chức 

cưỡng chế các công trình xây dựng vi phạm trật tư xây dựng tại khu vực này, như 

các trường hợp ông Vũ Văn Công tại thôn Văn Đăng 1, bà Nguyễn Thị Vương tại 

thôn Văn Đăng 2… đã được UBND thành phố phê duyệt kế hoạch cưỡng chế và 

triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục tăng cường 

chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, theo dõi, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng 

pháp luật đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn các xã, phường nói 

chung và xã Vĩnh Lương nói riêng. 

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

trạng xây dựng không phép khu vực Nam Hòn Khô (Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn 

đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Ngày 23/7/2018, UBND thành phố đã tổ chức họp rà soát công tác cưỡng chế 

các công trình xây dựng trái phép tại phường Vĩnh Hòa và ban hành Thông báo số 

693/TB-UBND yêu cầu UBND phường Vĩnh Hòa tăng cường quản lý, kiểm tra 

thực tế từng trường hợp vi phạm trật tự xây dựng báo cáo UBND thành phố; đồng 

thời phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát 

các trường hợp xây dựng trái phép còn tồn đọng từ năm 2015 đến 2017 có hướng 

xử lý với từng trường hợp, cụ thể:  

- Trường hợp thửa đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(trong đó có đất ở) và phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng thì báo cáo UBND 

thành phố xem xét cho tạm hoãn cưỡng chế. 

- Trường hợp thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất hoặc không phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải cưỡng chế 

tháo dỡ. 

- Thời hạn hoàn thành việc cưỡng chế các trường hợp từ năm 2015-2018 như 

sau: 

 + Các trường hợp trong năm 2018: Trước ngày 30/9/2018. 

 + Các trường hợp trong năm 2017: Trước ngày 30/10/2018. 

+ Các trường hợp trong năm 2016: Trước ngày 30/12/2018. 

+ Các trường hợp trong năm 2015: Trước ngày 30/4/2019. 
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Hiện nay, UBND phường Vĩnh Hòa đang tiến hành rà soát, triển khai thực 

hiện, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện của phường. 

Câu 66. Khu dân cư tại đường từ ngã ba đường ray xe lửa rẽ trái xuống Hòn 

Nghê 1 (Đường Nguyễn Xiển) dân cư đông nhưng hệ thống thoát nước chưa tốt, 

không có điện đường và thường xuyên bị ngập nước khi trời mưa, 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 ba đường sắt đến đường Nguyễn Xiển là đường Mai Thị 

Võng, xã Vĩnh Ngọc. Trước đây, nước mưa từ các khu dân cư dọc dường Mai Thị 

Võng chảy tràn đổ ra khu vực ruộng lúa. Hiện nay, khu đất ruộng đã được nâng nền 

để đầu tư xây dựng trường Đại học Thái Bình Dương nên gây ngập úng cục bộ. Mặt 

khác, dọc tuyến đường Mai Thị Võng hiện đã có hệ thống điện chiếu sáng, tuy 

nhiên khoảng cách giữa 02 trụ lớn (>50m), không đảm bảo chiếu sáng phục vụ nhu 

cầu giao thông.  

Để giải quyết tình trạng trên, ngày 30/7/2018 UBND thành phố đã ban hành 

Quyết định số 2925/QĐ-UBND cho phép UBND xã Vĩnh Ngọc  lập báo cáo đề 

xuất chủ trương các công trình năm 2019, trong đó có công trình: Nâng cấp hệ 

thống thoát nước đường Mai Thị Võng và Cải tạo xây dựng mới hệ thông điện 

chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Ngọc, dự kiến các công trình sẽ triển khai thi công 

và hoàn thành trong năm 2019. 

Câu 92. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm giải quyết việc mở cổng của 

Sư Đoàn 305 tại hẻm 63 Nguyễn Thị Minh Khai và thông báo kết quả cho người 

dân biết vì việc mở cổng này làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong hẻm 

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

 Việc Sư đoàn BB 305 xây dựng công trình Nhà khách dịch vụ Nha Trang và 

tự ý mở cổng tại hẻm 63 và 75 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Lập không 

xuất trình Giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm pháp luật về 

xây dựng. 

 Liên quan đến vụ việc trên, trước đây UBND thành phố Nha Trang đã có 

Công văn 2038/UBND ngày 27/5/2010 và Công văn 3964/UBND ngày 04/10/2010 

đề nghị Sư đoàn BB 305 dừng ngay việc mở cổng đi ra cụm hẻm 63 và 75 Nguyễn 

Thị Minh Khai, phối hợp phường Tân Lập họp dân lấy ý kiến và lập các thủ tục 

trình Sở Xây dựng cấp phép xây dựng theo quy định nhưng hiện nay Sư đoàn BB 

305 không chấp hành. 

 UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn 2340/UBND- QLĐT ngày 

23/6/2011 và Công văn số 4149/UBND-QLĐT ngày 11/8/2016 báo cáo UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc Sư đoàn BB 305 mở cổng trái phép ra cụm hẻm 63 và 75 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Lập. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh vẫn chưa 

có ý kiến chỉ đạo. 
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 Hiện nay, qua kiểm tra thực tế khu vực này, Sư đoàn BB305 đã tăng cường 

công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của đơn vị, đảm bảo an ninh trật tự tại khu 

vực, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân sinh sống trong cụm hẻm 63, 

75 Nguyễn Thị Minh Khai. 

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

Châu Văn Liêm, đường Nguyễn Thị Định (Cử tri phường Phước Long). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

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

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

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 

17/7/2009 thì đường Châu Văn Liêm có chỉ giới đường đỏ là 14m (điểm đầu là 

đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối là đường Dã Tượng). Tuyến đường này đã 

được UBND thành phố Nha Trang đầu tư nâng cấp theo Nghị quyết 17/NQ-TU của 

Thành ủy Nha Trang (nhân dân tự nguyện giao đất thực hiện), cụ thể: 

+ Đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Đinh Liệt: hoàn thành năm 

2013.  

+ Đoạn từ đường Đinh Liệt đến đường Dương Quảng Hàm: UBND thành 

phố đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1995/QĐ-CT-

UBND ngày 20/4/2016. Hiện nay, UBND phường Phước Long đang triển khai thực 

hiện đền bù giải tỏa, dự kiến triển khai thi công và hoàn thành trong quý 4/2018. 

+ Đoạn còn lại (từ đường Dương Quảng Hàm đến đường Dã Tượng): Đoạn 

đường này đầu tư phải cần kinh phí lớn do giải tỏa nhiều. Do đó, hiện nay UBND 

thành phố đã chỉ đạo UBND phường Phước Long tổ chức họp, tuyên truyền vận 

động nhân dân tự nguyện hiến đất để sớm đầu tư xây dựng đường Châu Văn Liêm  

theo chủ trương Nghị quyết 17/NQ-TU. 

2. Đường Nguyễn Thị Định: Ngày 10/8/2017  UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 2316/QĐ-UBND phê duyệt dự án khả thi các tuyến đường, các nút giao 

thông kết nối sân bay Nha Trang, theo đó đường Nguyễn Thị Định có chỉ giới 

đường đỏ 35m, thời gian thực hiện từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2019.  

Tuy nhiên, tại Thông báo số 220/TB-UBND ngày 23/4/2018 UBND tỉnh thống 

nhất không thực hiện đầu tư và mở rộng đường Nguyễn Thị Định và nút giao thông 

N6. Việc đầu tư sẽ được xem xét trong giai đoạn thích hợp 

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

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

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

- Công trình trường mầm non thôn Tân Thành đã được đưa vào kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, trên cơ sở đó ngày 30/08/2016 UBND thành 

phố đã ban hành Quyết định số 3806/QĐ-UBND lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án Trường mầm non Tân Thành, do Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ 

đầu tư với số vốn 3 tỉ đồng, dự kiến đầu tư xây dựng trong năm 2019. 
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- Về xây dựng trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 (điểm thôn Tân Thành, Liên 

Thành, Vĩnh Thành): Ngày 09/02/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 

188/TTr-GDĐT đề xuất danh mục đầu tư công trình năm 2019, trong đó bao gồm 

công trình trường Tiểu học Vĩnh Phương 2. Trên cơ sở đó, hiện UBND thành phố 

đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

kiểm tra tổng thể nhu cầu đầu tư chung của các đơn vị trực thuộc thành phố, tổng 

hợp tham mưu UBND thành phố danh mục đầu tư công năm 2018 và trình Hội 

đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp 7 Hội đồng nhân dân thành 

phố Nha Trang. 

Câu 43. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm bắt nước sinh hoạt cho 

thôn Cát Lợi, thôn Văn Đăng 2 vì hiện nay chưa có (Cử tri xã Vĩnh Lương). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã làm việc và thống nhất với đề xuất của Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Khánh Hòa (đơn vị chịu trách nhiệm thi công công trình cung cấp 

nước sạch trên địa bàn thành phố) đưa khu vực trên vào Dự án cấp nước thôn Cát 

Lợi, xã Vĩnh Lương để thuận tiện trong việc xin Tổng cục Quản lý đường bộ Việt 

Nam cấp phép đào đường thi công công trình.  

Hiện nay, hồ sơ xin cấp phép thi công dọc Quốc lộ 1 đã được Tổng cục Quản 

lý đường bộ chấp thuận, Công ty đang triển khai bàn giao mặt bằng tổ chức thi công 

lắp đặt tuyến ống dọc Quốc lộ 1A khu vực thôn Cát Lợi và thôn Văn Đăng 2, dự 

kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 11/2018. 

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

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

dân thành phố sớm thống nhất chỉ đặt một tên duy nhất (Cử tri phường Vĩnh Hòa). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Khi thực hiện Đề án đặt tên các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn thành 

phố Nha Trang đợt 1- năm 2013, UBND thành phố đã xây dựng phương án đổi tên 

của 2 đường Ba Làng và Dương Hiến Quyền, trình Hội đồng thẩm định của UBND 

tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên UBND tỉnh chưa thống nhất việc đổi tên 2 tuyến đường 

trên và đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quyết định sau. 

Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối 

hợp với đơn vị tư vấn thực hiện Đề án đặt tên các tuyến đường chưa có tên trên địa 

bàn thành phố Nha Trang đợt 2 và tiếp tục đưa vào Đề án đổi tên 02 tuyến đường 

trên. Sau khi trình UBND tỉnh và các Sở thẩm định, ngày 13/9/2018 UBND thành 

phố đã tổ chức họp thông qua Đề án đặt tên các tuyến đường, chỉ đạo các đơn vị 

tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện để trình UBND thành phố xem xét báo cáo UBND 

tỉnh. 

Câu 125. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Nhà văn hoá thôn 

Phước Sơn để đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 
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Công trình Nhà văn hóa thôn Phước Sơn đã được UBND thành phố cho phép 

lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 10/9/2015, với 

quy mô đầu tư xây dựng mới, giao UBND xã Phước Đồng làm chủ đầu tư.  

Tuy nhiên, vị trí lô đất đề nghị xây dựng nhà văn hóa thôn Phước Sơn nằm 

trong quy hoạch Hồ chứa nước Đắc Lộc đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt 

tại Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 28/12/2012. Do vậy UBND thành phố đã 

ban hành Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 điều chỉnh Quyết định số 

3230/QĐ-CT-UBND với quy mô đầu tư cải tạo, sửa chữa. Hiện nay, UBND xã 

Phước Đồng đã hoàn thành báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình và trình Phòng Quản 

lý đô thị thẩm định, dự kiến triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2019. 

Riêng đối với tiêu chí nông thôn mới, năm 2016 UBND tỉnh Khánh Hòa đã công 

nhận xã Phước Đồng đạt chuẩn nông thôn mới. 

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỬ TRI CÒN TỒN ĐỌNG TẠI KỲ HỌP THỨ 03 

Câu 18. Cuối năm 2014, thành phố đã nghiệm thu dự án trồng rừng cho dân, 

nhưng hiện nay chưa thấy giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

rừng cho dân và trả tiền hỗ trợ theo dự án trồng rừng, đề nghị thành phố chỉ đạo 

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

1. Về việc chi trả tiền hỗ trợ theo dự án trồng rừng: 

Từ ngày 06/10/2017 đến ngày 09/10/2017, Hạt Kiểm lâm Nha Trang đã hoàn 

thành việc chi trả tiền hỗ trợ trồng rừng (chi phí chăm sóc) đối với các hộ gia đình 

tham gia dự án trồng rừng đã được nghiệm thu trong giai đoạn 2010-2015 tại 02 xã 

Phước Đồng và Vĩnh Lương. 

2. Về việc xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng 

cho người dân: 

Các trường hợp hộ dân tham gia dự án trồng rừng trong giai đoạn 2010- 2015 

đều là đất có nguồn gốc do người dân tự khai hoang, đã được Hạt Kiểm lâm giao 

cây giống và kinh phí thực hiện. Do đó, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định, đề nghị người dân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND thành phố hoặc UBND xã Phước Đồng, xã Vĩnh Lương để được hướng 

dẫn các thủ tục cần thiết thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật 

Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn. 

Câu 19. Đất 5% của xã còn rất nhiều, nằm rải rác ở các thôn khác nhau trong 

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

Nà tại thôn Văn Đăng 1, Cửu Hàm...), đề nghị thành phố có biện pháp kiểm tra, chỉ 

đạo quản lý và sử dụng đúng mục đích hoặc khảo sát cho xây dựng các nhà sinh 

hoạt văn hóa thôn hiện nay ở các thôn của xã chưa có (Cử tri xã Vĩnh Lương). Vấn 

đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Để kiểm tra và xử lý tình trạng người dân lấn chiếm đất 5% tại xã Vĩnh 

Lương (ví dụ như khu Rẫy Nà tại thôn Văn Đăng 1, Cửu Hàm…), ngày 19/4/2012 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2402/QĐ-CT-UBND thành lập Đoàn 

thanh tra quản lý và sử dụng đất công tại xã Vĩnh Lương. Sau khi kiểm tra, UBND 
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thành phố đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 745/TB-CT-UBND ngày 

26/9/2013 yêu cầu UBND xã Vĩnh Lương rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp 

lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép.  

Ngày 27/5/2016, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm tra việc 

thực hiện của UBND xã và ban hành Thông báo số 14/TB-UBND ngày 09/01/2017 

kết luận việc thực hiện Thông báo kết luận thanh tra số 745/TB-CT-UBND nêu trên 

tại xã Vĩnh Lương. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND xã Vĩnh Lương tiến 

hành kiểm tra, xác định ranh giới, vị trí phần diện tích đất đã bị lấn chiếm và buộc 

tháo dỡ đối với hành vi xây dựng trái phép trên đất do UBND xã quản lý.  

Để tăng cường công tác quản lý đất công trên địa bàn thành phố nói chung và 

UBND xã Vĩnh Lương nói riêng, hiện nay UBND thành phố đã hoàn thành Đề án 

Đo đạc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố. Theo đó, các thửa đất 

thuộc quỹ đất công do UBND xã Vĩnh Lương quản lý đã được UBND thành phố 

chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đo đạc tại thực địa, hoàn thiện hồ sơ, xây 

dựng bản đồ tổng thể quỹ đất công, làm cơ sở cho công tác quản lý, theo dõi, kiểm 

tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất công.                     

Đồng thời, để phục vụ các tiêu chí theo Chương trình xây dựng nông thôn 

mới của xã, UBND xã Vĩnh Lương hiện đang đầu tư xây dựng các nhà sinh hoạt 

văn hóa ở các thôn của xã, dự kiến trong năm 2019 sẽ hoàn thành các công trình 

trên, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân và hoàn thành các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới của xã Vĩnh Lương. 

Câu 46. Hiện nay, việc khai thác đất đá ở Hòn Ốc, Hòn Ngang…, các công ty 

sản xuất kinh doanh: Nhôm định hình, hải sản Hoàng Sa,... vẫn tiếp tục gây ô 

nhiễm môi trường, xả lén chất thải ra môi trường, đậu đỗ xe bừa bãi... ảnh hưởng 

rất nhiều đến cuộc sống của người dân, đề nghị thành phố cần quan tâm xem xét xử 

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

- Việc khai thác đất đá ở Hòn Ốc, Hòn Ngang 

Đối với việc khai thác đất trái phép, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 

Quyết định số 343/QĐ-CT-UBND ngày 09/01/2018 thành lập Tổ công tác liên 

ngành do Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an thành phố 

và UBND các xã, phường liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Đồng thời, 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Vĩnh Phương có kế hoạch kiểm tra trên địa 

bàn quản lý, đặc biệt tuần tra thường xuyên, xử lý cương quyết tại khu vực Hòn Ốc, 

Hòn Ngang nên tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đã lắng dịu.  

- Tình trạng hoạt động xả chất thải gây ô nhiễm tại khu vực 

Qua kiểm tra hiện trạng thực tế khu vực, nguồn phát sinh ô nhiễm chủ yếu do 

hoạt động xả nước thải thủy sản xử lý thường xuyên chưa đạt quy chuẩn ra môi 

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

Công ty TNHH MTV Quang Vinh)., UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài 
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nguyên và Môi trường kiểm tra Công ty trong quá trình hoạt động, xử lý vi phạm 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như sau: 

+ Ngày 30/9/2013, UBND thành phố ban hành Quyết định số 12053/QĐ-

XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không xây dựng hệ thống xử 

lý nước thải đã cam kết trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan có 

thẩm quyền xác nhận.  

+ Năm 2015 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 28/4/2016, UBND thành phố đã thành lập Đoàn kiểm tra phát hiện 

Công ty không vận hành hệ thống xử lý và xả nước thải không qua xử lý ra môi 

trường và đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2487/QĐ-

XPVPHC ngày 10/5/2016. 

+ Ngày 24/4/2018, UBND thành phố tiếp tục kiểm tra, lấy mẫu; kết quả 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. Đồng thời, Công ty đã phối 

hợp với đơn vị chức năng bảo trì hệ thống và vận hành thường xuyên hệ thống xử lý 

nước thải. 

+ Ngày 13/4/2018,  UBND thành phố có Công văn số 2338/UBND-TNMT 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường (đồng thời báo cáo UBND tỉnh) tiến hành 

kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền đối với các công ty, doanh nghiệp hoạt động 

sản xuất xả nước thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Vĩnh Phương. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục phối hợp Sở Tài nguyên và 

Môi trường cùng với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động 

xả thải và tình trạng đậu đỗ xe tại khu vực trước cổng ra vào của Công ty Hoàng Sa 

và kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Câu 41 (Kỳ họp 2). Trường Mầm non Vĩnh Lương không nhận hết học sinh 

của địa phương, số dôi dư thành phố sẽ giải quyết như thế nào, đề nghị cho cử tri 

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

Và câu 20. Đề nghị thành phố sớm xây dựng trường tiểu học Vĩnh Lương 2 tại 

khu vực Cửu Hàm - Thôn Lương Sơn 2 (Cử tri xã Vĩnh Lương). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Ngày 28/10/2016, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7547/QĐ-CT-

UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiếu học Vĩnh Lương 2 

(thôn Cửu Hàm). Hiện nay, sau khi giải quyết một số kiến nghị của nhà thầu thi 

công công trình, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2431/UBND-TCKH 

ngày 17/4/2018 tiếp tục gói thầu xây dựng công trình trường Tiểu học Vĩnh Lương 

2. Công trình hiện đang triến khai thi công từ tháng 7/2018 và dự kiến hoàn thành 

vào tháng 3/2019. Sau khi xây dựng xong sẽ tổ chức tiếp nhận các cháu vào trường, 

giải quyết tình trạng dôi dư học sinh hiện nay. 



10 

 

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

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

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

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

Khu tái định cư Hòn Đỏ nằm trong khu vực Khu dân cư Đường Đệ, do Trung 

tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa là chủ đầu tư xây dựng từ năm 2000. Hiện 

trạng hệ thống thoát nước thải khu vực này chưa đấu nối vào hệ thống thoát nước 

chung của thành phố do chưa có nhà máy xử lý nước thải. Các hộ dân khi xây dựng 

nhà đều sử dụng hệ thống bể tự hoại, tuy nhiên địa chất khu vực có nền đá dẫn đến 

khó khăn trong việc rút nước.  

Để giải quyết vấn đề trên, UBND tỉnh đã phê duyệt Hạng mục thu gom hệ 

thống thoát nước thải khu vực Khu dân cư Đường Đệ (thuộc Dự án Môi trường bền 

vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang). Hiện nay đang hoàn tất các 

thủ tục đầu tư và dự kiến trong quý 4/2018 sẽ triển khai thi công tuyến cống thu 

gom nước thải, từ điểm cuối của Hệ thống thoát nước thải khu dân cư Đường Đệ về 

Nhà máy xử lý khu vực phía Bắc thành phố. Khi dự án hoàn thành và đi vào vận 

hành sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực trên. 

Câu 35. Đoạn đường Thái Thông - Xuân Sơn không sửa chữa kịp thời nên đã 

xuống cấp nghiêm trọng, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục, 

ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân (Cử tri xã Vĩnh Trung). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

- Đường Thái Thông - Xuân Sơn, gồm 02 đoạn: Đoạn từ đường 23/10 đến 

sông Tắc và đoạn từ sông Tắc đến quán Nha Trang Xưa. Ngày 11/01/2018, UBND 

thành phố đã ban hành Công văn số 236/UBND-TCKH chỉ đạo Phòng Quản lý đô 

thị thực hiện duy tu, sửa chữa 02 đoạn đường trên; nguồn kinh phí từ tiền ký quỹ 

của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; đã hoàn thành trong tháng 02/2018. 

Tuy nhiên, hiện trạng đường Thái Thông - Xuân Sơn là đường nhựa, một số 

vị trí mặt đường hư hỏng lại (đoạn 02 đầu cầu Xuân Sơn, đoạn tiếp giáp quán Nha 

Trang Xưa), do đó UBND thành phố giao Phòng Quản lý đô thị thực hiện duy tu 

sửa chữa đoạn hư hỏng nêu trên và đã được hoàn thành trong tháng 8/2018, phục vụ 

việc đi lại của người dân. 

Câu 69. Đường Gò Găng tại khu tổ 1 và 2, hiện nay bị trũng, nước ngập, lầy 

lội khi trời mưa đề nghị thành phố có biện pháp giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Hiệp). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường Gò Găng khu vực tổ 1 và 2 được UBND xã Vĩnh Hiệp triển khai thực 

hiện đầu tư theo nguồn vốn phân bổ cho ngân sách xã đã được UBND thành phố 

phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 31/9/2017 Nâng cấp đường bê 

tông và hệ thống thoát nước đường Gò Găng; công trình đã triển khai thi công và 

hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong cuối tháng 8/2018. 

Câu 72. Đề nghị thành phố kiểm tra, thống kê hiện trạng mạng đường xã Vĩnh 

Thái, nếu các tuyến đường có thể đầu tư mới thì kiến nghị Hội đồng nhân dân thành 
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phố bố trí kinh phí đầu tư làm mới, đối với các tuyến đường mà các dự án đang sử 

dụng để san lắp mặt bằng phục vụ các dự án thì khẩn trương duy tu, sửa chữa kịp 

thời các hư hỏng để tạo thuận lợi cho người dân đi lại - Cử tri kiến nghị rất nhiều 

lần nhưng thành phố không quan tâm để sửa chữa, phục vụ cho đời sống nhân dân 

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

1. Đối với các tuyến đường do thành phố quản lý:  

- Đường Thái Thông – Xuân Sơn, gồm 02 đoạn: Đoạn từ đường 23/10 đến 

sông Tắc và đoạn từ sông Tắc đến quán Nha Trang Xưa. Phòng Quản lý Đô thị đã 

thực hiện duy tu, sửa chữa đường Thái Thông – Xuân Sơn cho 02 đoạn đường nêu 

trên theo Công văn số 236/UBND-TCKH ngày 11/01/2018 V/v duy tu sửa chữa 

đường Thái Thông – Xuân Sơn; nguồn kinh phí thực hiện: từ tiền ký quỹ để duy tu, 

sửa chữa đường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Đã hoàn thành việc sửa 

chữa đường trong tháng 02/2018. 

Tuy nhiên, hiện trạng đường Thái Thông - Xuân Sơn là đường nhựa, một số vị 

trí mặt đường hư hỏng lại (đoạn 02 đầu cầu Xuân Sơn, đoạn tiếp giáp quán Nha 

Trang Xưa), do đó UBND thành phố giao Phòng Quản lý đô thị thực hiện duy tu 

sửa chữa đoạn hư hỏng nêu trên và đã được hoàn thành trong tháng 8/2018, phục vụ 

việc đi lại của người dân. 

- Đường Phong Châu nối dài (đoạn từ khu đô thị ven Sông Tắc đến Khu tái 

định cư Đất Lành): 

- Đường Phong Châu nối dài (đoạn 1 từ khu đô thị ven Sông Tắc đến Khu tái 

định cư Đất Lành): Ngày 12/7/2017, UBND thành phố có Công văn số 4472 

/UBND-QLĐT yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại xây dựng Khánh Vĩnh 

(chủ đầu tư) thực hiện duy tu, sửa chữa đoạn đường này. Công ty đã thực hiện xong 

việc sửa chữa mặt đường (bù phụ, san gạt, lu lèn đảm bảo giao thông) trong tháng 

7/2018. Hiện nay để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân thôn Đất Lành, ngày 

29/8/2018 UBND thành phố đã ban hành Công văn số 6092/UBND-QLĐT giao 

Phòng Quản lý đô thị thực hiện đầu tư, duy tu sửa chữa đường Phong Châu đi Đất 

Lành; quy mô mặt đường bê tông 3,5m, lề đường mỗi bên 1m; thời gian thực hiện 

2018-2019, dự kiến triển khai thi công trong tháng 10/2018. 

- Đường Phong Châu nối dài (đoạn 2 từ Khu tái định cư Đất Lành đến ngã 3 

Trảng É): Hiện trạng là đường đất rộng từ 5-7m, dài 1,1km, mặt đường lồi, lõm hư 

hỏng và không có hệ thống thoát nước. Đoạn đường này thuộc dự án đường Tỉnh lộ 

3 do Sở Giao thông Vận tải quản lý. Do đó, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm 

thực hiện duy tu, sửa chữa, đảm bảo giao thông đoạn đường trên. Ngày 01/8/2018 

UBND tỉnh có Công văn số 7771/UBND-XDNĐ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực 

hiện các thủ tục đầu tư dự án theo Luật Đầu tư công. 

2. Đối với các tuyến đường do xã quản lý: 
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- Năm 2017, UBND xã Vĩnh Thái đã đầu tư các tuyến đường ngõ, xóm còn lại 

chưa được bê tông hóa theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của 

UBND xã Vĩnh Thái về việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp các 

tuyến đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Thái năm 2017 (thôn Thái Thông 2, 

thôn Vĩnh Xuân, thôn Thủy Tú, thôn Thái Thông 1). 

- Năm 2018, UBND xã Vĩnh Thái đã đầu tư các tuyến đường ngõ, xóm còn lại 

chưa được bê tông hóa theo Quyết định số 5261/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của 

UBND xã Vĩnh Thái lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp các tuyến 

đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Thái năm 2018. 

 Hai công trình nêu trên đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Riêng các 

tuyến đường thuộc Khu dân cư Đất Lành thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang, hiện đang được Ban QLDA Phát triển 

tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện theo Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 

30/9/2016 của UBND tỉnh; dự kiến phê duyệt trong tháng 10/2018. Sau khi Đồ án 

quy hoạch phê duyệt, UBND thành phố sẽ căn cứ, xem xét đầu tư phù hợp. 

Câu 77. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khu vực trước nhà số 173 - 193 thường 

hay bị ngập nước khi trời mưa, đề nghị thành phố kiểm tra có biện pháp giải quyết 

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

Tuyến đường đã được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Ra 

tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 06/03/2018. Hiện nay, Ban QLDA đầu tư 

xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa (Chủ đầu tư) đang thực hiện 

công tác đền bù giải tỏa giai đoạn 1(từ đường Trần Phú đến đường Bến Chợ) và chờ 

bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án. Sau khi thực hiện 

xong công tác bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư sẽ triển khai thi 

công. Khi công trình hoàn thành sẽ giải quyết triệt để tình trạng ngập nước. 

Câu 103 (Kỳ họp 2). Đề nghị UBND thành phố xây dựng thêm trường mầm 

non cho phường Vĩnh Nguyên vì hiện nay không đủ chỗ cho người dân gửi trẻ (Cử 

tri Phường Vĩnh Nguyên). 

Và câu 113. Hệ thống nhà trẻ tại phường Vĩnh Nguyên ít, không đáp ứng được 

việc học cho các cháu. Đề nghị thành phố quan tâm sớm xây dựng trường cho các 

cháu (Cử tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như 

sau: 

Viêc đầu tư xây dựng thêm trường mầm non trên đia bàn phường Vĩnh 

Nguyên hiện đang được UBND thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối 

hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Sau khi khảo sát, UBND thành 

phố đang kêu gọi đầu tư xây dựng trường mầm non trên khu đất có ký hiệu CC02 

tại khu vực Kho cảng Bình Tân, phường Vĩnh Nguyên với diện tích 7000 m
2 

theo 

hình thức xã hội hóa. Hiện nay, qua buổi làm việc với UBND tỉnh ngày 24/9/2018, 

UBND thành phố đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 

tham mưu thu hồi lô đất trên. Sau khi thu hồi, UBND thành phố sẽ thực hiện xây 
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dựng trường mầm non, dự kiến trong năm 2019-2020. 

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỬ TRI CÒN TỒN ĐỌNG TẠI KỲ HỌP THỨ 04 

Câu 6. UBND thành phố tổ chức xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trật tự 

xây dựng tại: 32/A2, 32/A3, 28 đường Hàn Thuyên, 38B Võ Trứ; cơi nới, chiếm 

dụng vỉa hè để buôn bán ngã tư đường Hoàng Văn Thụ - Lê Lợi. Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

1. Về việc xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị 

a) Các hộ đường Hàn Thuyên 32/A2, 32/A2 

Ngày 11/11/2016 UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 

7926/QĐ-CT-UBND điều chỉnh Quyết định số 9459/QĐ-CT-UBND ngày 

29/10/2014 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hàn Thuyên 

với các nội dung sau: “Thay đổi nền đường Hàn Thuyên rộng 14m, mặt đường 8m, 

lề 3m x 2m = 6m, chỉ giới giải tỏa 14m (riêng các vị trí trụ sở cơ quan giải tỏa theo 

chỉ giới 16m)”. 

Khi tiến hành dự án, các hộ 32A2 và 32A3 đã bàn giao mặt bằng và sửa chữa 

lại nhà theo ranh giải tỏa 14m vi phạm xây dựng phòng lồi trên ban công. Tuy 

nhiên hiện nay do việc triển khai dự án chưa giải tỏa theo chỉ giới 16m, đồng thời 

các hộ dân đã bàn giao mặt bằng, do đó UBND thành phố thống nhất cho phép tồn 

tại các trường hợp vi phạm cho đến khi thành phố thực hiện giai đoạn 2 mở rộng 

đường 16m. Sau khi UBND thành phố tiếp tục triển khai mở rộng đường Hàn 

Thuyên theo chỉ giới 16m thì việc bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện 

theo quy định.  

Đối với việc chậm xử lý các công trình vi phạm, UBND thành phố đã trực tiếp 

làm việc với Phòng Quản lý đô thị, chỉ đạo nghiêm túc chấn chỉnh, kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm đối với công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. 

b) Hẻm 28 Hàn Thuyên 

Ngày 13/7/2018, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 4779/UBND-

QLĐT yêu cầu UBND phường Xương Huân lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và 

cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng vi phạm lộ giới hẻm tại hẻm 

số 28 đường Hàn Thuyên, phường Xương Huân. Ngày 30/7/2018, UBND phường 

Xương Huân có Công văn số 538/UBND báo cáo kết quả thực hiện xử lý tháo dỡ 

các hạng mục công trình vi phạm tại hẻm số 28 đường Hàn Thuyên. Theo đó bà 

Nguyễn Hoàng Ly là chủ đầu tư điểm kinh doanh buôn bán đã tự tháo dỡ cổng, 

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

đang chuẩn bị giao trả mặt bằng. 

c) 38B Võ Trứ 

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

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

Quản lý nhà và chung cư) ký hợp đồng cho thuê toàn bộ nhà ở với bà Lê Thị Hồng 
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theo hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước số 191/HĐ ngày 05/01/2010. Hiện 

trạng sử dụng là nhà 01 tầng, tường gạch, mái tôn, nền xi măng, diện tích 30,18 m
2
. 

Ngày 30/11/2016, UBND thành phố có Văn bản số 6965/UBND-QLĐT báo 

cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo bố trí nơi ở khác cho bà Lê Thị Hồng và thu hồi nhà 

đất tại số 38B Võ Trứ để mở rộng thực hiện Quy hoạch giao thông: Góc giao đường 

Võ Trứ - Trần Bình Trọng theo Công văn số 2087/SXD-QLKTQH ngày 30/8/2006 

của Sở Xây dựng do phần diện tích còn lại không đủ điều kiện xây dựng. 

Ngày 04/4/2017, UBND tỉnh có Công văn số 2731/UBND-XNNĐ giao 

UBND thành phố thực hiện bố trí tái định cư cho bà Hồng theo quy định, giao Sở 

xây dựng tham mưu thu hồi đất sau khi hoàn thành việc giao đất ở cho bà Hồng. 

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

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

số 58, ô 3, diện tích 72m
2
 , đường số 9 khu tái định cư Đất Lành và báo cáo UBND 

tỉnh phê duyệt giá đất tái định cư theo Công văn số 4904/UBND-TNMT ngày 

27/7/2017. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt, ngày 03/11/2017 UBND thành phố Nha 

Trang đã ban hành Quyết định số 6555/QĐ-UBND giao đất cho bà Lê Thị Hồng. 

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

thống nhất cho bà Lê Thị Hồng được gia hạn thời gian sử dụng nhà, đất tại số 38B 

Võ Trứ đến hết tháng 2/2019 để có thời gian thu xếp tài chính xây dựng nơi ở mới. 

Sau thời gian trên, bà Hồng phải bàn giao nhà đất tại 38B Võ Trứ và không yêu cầu 

Nhà nước phải bồi thường, hỗ trợ kinh phí nào khác. 

2. Về việc xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị 

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

- Về việc lấn chiếm vỉa hè ngã tư Hoàng Văn Thụ - Lê Lợi (quán nem Đặng 

Văn Quyên): Ngày 20/6/2018, UBND thành phố đã trực tiếp làm việc với UBND 

phường Xương Huân yêu cầu UBND phường nghiêm túc tổ chức lực lượng kiểm 

tra, xử lý dứt điểm các trường hợp thường xuyên vi phạm tại các tuyến đường trên 

địa bàn phường quản lý, trong đó có hộ kinh doanh ông Đặng Văn Quyên. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, giám sát và nhận 

thấy hiện nay số trường hợp vi phạm trên đã chấp hành, trong đó có hộ ông Đặng 

Văn Quyên, hạn chế được tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán so 

với trước đây. Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục giám sát và kịp thời 

chỉ đạo đối với các trường hợp có biểu hiện tái diễn.  

- Về tình trạng vỉa hè mũi tam giác Lê Lợi- Hoàng Văn Thụ (khu vực quán 

nem Đặng Văn Quyên): Ngày 29/5/2018 UBND thành phố đã ban hành Quyết định 

số 4326/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo 

vỉa hè tuyến đường Lê Lợi- Hoàng Văn Thụ (khu vực quán nem Đặng Văn Quyên); 

do Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư. Công trình đã hoàn thành thi công đưa vào 

sử dụng trong tháng 9/2018, tạo lối đi trên vỉa hè thông thoáng, đảm bảo an toàn 

giao thông, mỹ quan đô thị.  
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Câu 13. Công tác ra quân lập lại trật tự mỹ quan đô thị triển khai từ 

01/4/2017 đến nay: lúc đầu thực hiện khá hiệu quả, nhưng đến nay tình trạng buôn 

bán tràn lan, lấn chiếm lề đường, lòng đường gây ách tắc giao thông, mỹ quan đô 

thị, ô nhiễm môi trường... vẫn tiếp diễn như cũ, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

nghiên cứu có giải pháp cụ thể, hiệu quả cao hơn. Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Nhằm nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường, thủ trưởng 

các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường để kinh doanh buôn bán trong năm 2018, UBND thành phố đã ban hành 

Quyết định số 1152/QĐ-CT-UBND ngày 29/01/2018 giao trách nhiệm Chủ tịch 

UBND các xã, phường thực hiện quản lý, tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý dứt 

điểm tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên các tuyến 

đường, tụ điểm. 

Ngày 08/02/2018, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 488/KH-UBND-

QLĐT triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông – năm 2018 trên địa bàn thành 

phố. Giao phòng Quản lý Đô thị chỉ đạo Tổ công tác liên ngành tập trung kiểm tra, 

xử lý và hỗ trợ các địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường để kinh doanh, buôn bán, họp chợ, trưng bày hàng, đặc biệt là tại 12 tuyến 

đường văn minh. Giao Đội Thanh niên xung kích tập trung kiểm tra, xử lý các 

trường hợp lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong, chèo kéo du khách trên 02 tuyến 

đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng. 

Hiện nay, UBND thành phố tiếp tục ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 

11/8/2018 tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông 

và đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố, 

tập trung chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lý và hạn chế tình trạng trên. 

UBND thành phố kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, Nhung. 
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