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Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2018 của 

HĐND thành phố về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 

HĐND thành phố khóa XI, UBND thành phố báo cáo như sau: 

I. Rà soát việc trả lời, thực hiện kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 tại 

Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 06/6/2018 của Thường trực HĐND thành phố 

- Tổng số ý kiến, kiến nghị: 93 

+ Số kiến nghị cử tri UBND thành phố đã giải quyết xong: 54 

+ Số kiến nghị cử tri UBND thành đang giải quyết: 33 

+ Số kiến nghị cử tri đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở 

ngành của tỉnh: 06 

II. Đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri 

1. Đánh giá về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại địa phương, tiến 

độ thực hiện việc chỉ đạo xử lý và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Công tác chỉ đạo và giải quyết các kiến nghị của cử tri được UBND thành 

phố và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời, nhất là các vấn đề 

người dân bức xúc. Trong số 93 kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND thành 

phố, đã có 54 kiến nghị được UBND thành phố kiểm tra, giải quyết xong, đạt tỉ lệ 

58,06%; 33 kiến nghị đang triển khai thực hiện và 06 kiến nghị chờ ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh. 

2. Đánh giá công tác phối hợp của các cơ quan có liên quan trong việc triển 

khai giải quyết các kiến nghị của cử tri 

Các cơ quan chức năng của thành phố đã có sự phối hợp tốt trong kiểm tra, 

xử lý, giải quyết nhiều vấn đề cử tri kiến nghị. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ 

quan, đơn vị còn chậm và chưa chủ động trong quá trình tham mưu cho UBND 

thành phố giải quyết các kiến nghị. 

3. Nguyên nhân các kiến nghị chưa giải quyết xong, phương hướng trong 

thời gian đến: 
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- Một số kiến nghị của cử tri về tiến độ của các dự án do tỉnh cấp giấy chứng 

nhận đầu tư hiện chưa hoàn thiện, chưa bàn giao cơ sở hạ tầng cho thành phố 

quản lý nên thành phố chưa thể giải quyết triệt để các vấn đề cử tri kiến nghị. Tuy 

nhiên, với trách nhiệm quản lý của địa phương UBND thành phố cũng đã kiểm 

tra và kiến nghị tỉnh sớm xem xét, giải quyết. 

- Một số nội dung về an toàn giao thông, an ninh trật tự, mỹ quan đô thị là 

công tác thường xuyên, được UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng 

kiểm tra, theo dõi liên tục và xử lý kịp thời. 

- Một số công trình trường học, tuyến đường thuộc thẩm quyền giải quyết 

của thành phố triển khai còn chậm, do các nguyên nhân: 

+ Vướng trong công tác bồi thường giải tỏa;  

+ Thành phố chưa có đủ quỹ đất để bố trí tái định cư cho các tuyến đường 

thực hiện theo Nghị quyết 17 của Thành ủy Nha Trang;  

+ Một số chủ đầu tư là UBND xã phường chưa tập trung để hoàn thành các 

thủ tục đầu tư để đủ điều kiện triển khai thi công công trình theo quy định là 

thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. 

- Để các nôi dung phản ánh của cử tri được sớm giải quyết xong, trong thời 

gian tới, UBND thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

+ Tiếp tục có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành khẩn 

trương kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề UBND thành phố 

đã báo cáo, đề xuất.  

+ Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố quỹ đất có thể bố trí đất tái 

định cư cho các trường hợp thu hồi đất thực hiện công trình theo Nghị quyết 17 

của Thành ủy Nha Trang. 

+ Chỉ đạo UBND các xã phường tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư để 

triển khai thi công các công trình bức xúc phục vụ dân sinh trên địa bàn. 

+ Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn 

thành tiến độ các công trình bức xúc của người dân. 

+ Chỉ đạo Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan 

tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật 

tự, an toàn giao thông; đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. 

III. Khó khăn, vướng mắc 

- Một số kiến nghị nêu chung chung, chưa rõ cụ thể nội dung nên gây khó 

khăn cho việc tổng hợp, giải quyết và trả lời cử tri. 

- Nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống 

kinh tế - xã hội; trong khi đó, việc xem xét, giải quyết, trả lời chỉ được thực hiện 

trong một thời gian tương đối ngắn (giữa hai kỳ họp HĐND) nên chất lượng giải 
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quyết, trả lời còn những hạn chế nhất định, nhất là những cơ quan nhận được 

nhiều kiến nghị; những kiến nghị có liên quan đến nhiều phòng, ban và đơn vị thì 

tiến độ giải quyết phụ thuộc phần lớn vào sự phối hợp và trách nhiệm của mỗi cơ 

quan, đơn vị. 

- Chưa có giải pháp xuyên suốt, hiệu quả để theo dõi, tổng hợp, đánh giá 

việc quản lý, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri. 

IV. Các kiến nghị, đề xuất 

- HĐND và UBND tỉnh, thành phố cần có giải pháp triển khai thống nhất 

đối với việc quản lý, tổng hợp, phân loại, theo dõi quá trình giải quyết các kiến 

nghị của cử tri để đạt hiệu quả cao hơn. 

- Việc tổng hợp các kiến nghị cần phải rõ địa chỉ, nội dung cụ thể, chính 

xác, tránh nói chung chung, không rõ nghĩa hạn chế việc giải quyết không đúng 

trọng tâm. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với việc giải 

quyết kiến nghị cử tri để người dân theo dõi, giám sát. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT.Thành ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Phòng, ban, công ty thành phố; (VBĐT) 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các chuyên viên (theo dõi); 

- Lưu: VT, Nhung. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Hữu Thọ  
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PHỤ LỤC 01 

Những kiến nghị cử tri UBND thành phố đã giải quyết xong 

Ban hành kèm Công văn số   8368  /UBND-VP ngày  23  /  11  /2018 

của UBND thành phố Nha Trang) 

Câu 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc khu vực đối diện 

Chùa Hòn Đỏ (phường Vĩnh Phước) đã thực hiện xong dự án cải tạo cơ sở hạ 

tầng nhưng hàng quán mọc lên nhiều không theo quy hoạch, gây mất mỹ quan đô 

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

Các trường hợp trên thuộc khu vực tái định cư thuộc tổ 32-33, đường Phạm 

Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ; được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, UBND thành 

phố Nha Trang cấp phép xây dựng, nhưng các hộ tại khu vực trên tổ chức dựng 

lều quán để kinh doanh nhà hàng sai mục đích. Vì vây, Sở Xây dựng tỉnh Khánh 

Hòa, UBND thành phố Nha Trang đã lập biên bản xử lý, ban hành quyết định xử 

phạt 11 trường hợp (trong đó Sở Xây dựng lập 05 trường hợp, UBND thành phố 

lập 06 trường hợp) với nội dung xây dựng công trình sai nội dung Giấy phép xây 

dựng với mức phạt tiền 15 triệu đồng/trường hợp, đồng thời yêu cầu các trường 

hợp trên thực hiện đúng nội dung giấy phép quy định. 

Ngày 08/8/2018, UBND thành phố có Công văn số 5462/UBND-QLĐT về 

việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên tuyến đường Phạm 

Văn Đồng thuộc địa bàn UBND các phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước yêu cầu Tổ 

công tác liên phường số 4 (UBND hai phường trên), Đội Thanh niên xung kích tổ 

chức lực lượng kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trên tuyến 

đường Phạm Văn Đồng;  đồng thời giao phòng Quản lý Đô thị tiếp tục theo dõi 

và báo cáo kết quả về UBND thành phố.    

Qua kiểm tra, hiện nay tại khu vực đối diện Chùa Hòn Đỏ (phường Vĩnh 

Phước) không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè. 

 Câu 3 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ 

đạo, xử lý tình trạng mất an ninh trật tự tại địa phương nhưng Công an phường 

Vĩnh Hải không xử lý mặc dù có phản ánh của người dân (Cử tri phường Vĩnh 

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

Trong thời gian qua, trên địa bàn phường Vĩnh Hải vẫn còn xảy ra tình 

trạng trộm cắp, cướp giật, đây cũng là thực trạng chung trên địa bàn thành phố. 

Riêng Công an phường Vĩnh Hải từ đầu năm 2018 đến nay, đã tiếp nhận, lập hồ 

sơ và chuyển cơ quan điều tra 31 vụ (trong đó: án ít nghiêm trọng và nghiêm 

trọng 30 vụ, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 01 vụ), thiệt hại: 01 

người chết, 02 người bị thương; thiệt hại về tài sản: 07 xe máy, 12 máy tính xách 

tay, 21 điện thoại di động, 01 máy ảnh, 2.600 nhân dân tệ, 01 vòng tay kim loại 
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màu vàng trị giá 1.200 nhân dân tệ, …và hơn 100 triệu đồng tiền mặt. Đã điều tra 

làm rõ 13 vụ 15 đối tượng tội phạm hình sự, thu hồi 03 xe máy.  

Công an thành phố đã chỉ đạo Công an phường Vĩnh Hải tập trung lực 

lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai thực hiện các đợt 

tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, ma túy; chỉ đạo 

lực lượng Cảnh sát khu vực phối hợp với Ban bảo vệ dân phố, dân quân tăng 

cường tổ chức tuần tra kiểm soát hàng đêm trên địa bàn phường, phòng chống 

trộm cắp, cướp giật đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là tại khu vực bãi biển Phạm 

Văn Đồng, chợ Vĩnh Hải, đường Củ Chi, Đặng Tất, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn 

Khuyến, Đặng Lộ, đường 2/4; cán bộ trực tiếp dân làm công tác tiếp nhận tin báo, 

tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng nhận 

được thông tin, kiến nghị của người dân nhưng không xử lý. 

Công an phường đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục 86 lượt đối tượng hình sự, 

nhất là những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đối tượng có tiền án, tiền sự về tội 

trộm cắp, cướp giật, ma túy và cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, Công an 

phường đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trên địa bàn, kết quả 

ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp, tổng số tiền phạt 

11.850.000 đồng, 01 trường hợp cảnh cáo. 

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

và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại 

địa phương. 

Câu 4. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết tình trạng ô nhiễm 

rác, xà bần không được xử lý tập trung tại khu vực Tổ 18 và 20 Đông Nam, Vĩnh 

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

Ngày 03/7/2018, các phòng ban chuyên môn phối hợp kiểm tra thực tế tình 

hình vệ sinh môi trường tại khu vực tổ 18 và tổ 20. Qua kiểm tra, xác định không 

có điểm tập kết xà bần tại khu vực này. Tuy nhiên, tại khu vực đường Phước 

Huệ, tổ 19 (phía trước chùa Phước Huệ) tập kết nhiều xà bần gây ô nhiễm môi 

trường. Ngày 16/7/2018, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang đã hoàn 

tất dọn dẹp và bàn giao cho UBND phường Vĩnh Hải quản lý và chịu trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra, đảm bảo không để tình trạng đổ rác thải, xà bần gây ô nhiễm 

môi trường tái diễn.     

Câu 8. Đề nghị thành phố tiến hành kiểm tra tình trạng khách sạn, nhà 

hàng, các cơ sở dịch vụ khác trên địa bàn phường Vĩnh Hải (từ Tổ 1 đến Tổ 7) 

chưa tuân thủ việc treo bảng hiệu, quảng cáo – Không có tiếng Việt hoặc việc bố 

trí tên bảng hiệu bằng tiếng Việt không đúng với quy định. (Cử tri phường Vĩnh 

Hải) Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 
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Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân 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 cụ thể là văn bản số 5588/UBND-VHTT ngày 22/8/2017 

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 6215/KH-UBND ngày 13/7/2017 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của 

Thủ tưởng Chính phủ vể việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, 

chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và văn bản số 

5596/UBND-VHTT ngày 13/8/2018 của UBND thành phố về việc tăng cường 

quản lý, kiểm tra các biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn xã, phường. 

UBND phường đã tổ chức ra quân kiểm tra 2 đợt tại các tuyến đường Đặng 

Tất, Bắc Sơn, Củ Chi, Mai Xuân Thưởng, Phan Phù Tiên (thuộc địa bàn từ tổ dân 

phố số 1 đến tổ dân phố số 7). Qua kiểm tra, có 17 cơ sở đặt biển hiệu, bảng 

quảng cáo không đúng quy định, đã lập biên bản nhắc nhở yêu cầu chủ kinh 

doanh tháo, gỡ hoặc sửa chữa lại theo đúng quy định. Đến nay, các cơ sở đã tháo, 

gỡ và sửa chữa xong. Đối với các khách sạn, qua kiểm tra tên các khách sạn viết 

bằng tiếng nước ngoài theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do các cơ 

quan chức năng cấp (chữ tiếng la tinh).  

Trong 9 tháng, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố đã 

phối hợp với UBND phường tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra chưa phát hiện sai 

phạm về biển hiệu, quảng cáo - Không có tiếng Việt hoặc việc bố trí tên bảng 

hiệu bằng tiếng Việt không đúng với quy định trên địa bàn từ tổ dân phố số 1 đến 

tổ dân phố 7. 

Câu 12. Đối với thửa đất nhỏ hơn diện tích quy định được xây dựng nhà ở, 

thì việc Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu không có 

tác dụng gì với người dân. Đề nghị thành phố xem xét giải quyết để bảo đảm quyền 

lợi cho người dân (Giấy chứng nhận là đất ở nhưng lại không được phép xây 

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

- UBND thành phố Nha Trang cấp GCNQSDĐ cho người dân khi thửa đất 

có đủ điều kiện để được cấp GCN được quy định tại Điều 100; 101 Luật Đất đai 

số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất có vai trò: 

+ Là căn cứ pháp lý đầy đủ để giải quyết mối quan hệ về đất đai, cũng là 

cở sở pháp lý để nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của họ. 

+ Giấy CNQSDĐ có vai trò quan trọng, là căn cứ để xây dựng các quyết 

định cụ thể, như các quyết định về đăng kí, theo dõi biến động kiểm soát các giao 

dịch dân sự về đất đai. 

+ Giấy CNQSDĐ không những buộc người sử dụng đất phải nộp nghĩa vụ 

tài chính mà còn giúp cho người dân được đền bù thiệt hại về đất khi bị thu hồi 
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+ GCNQSDĐ còn giúp xử lý vi phạm về đất đai. 

+ Thông qua việc cấp GCNQSDĐ, nhà nước có thể quản lý đất đai trên 

toàn lãnh thổ, kiểm soát được việc mua bán, giao dịch trên thị trường và thu được 

nguồn tài chính lớn hơn nữa. 

+ GCNQSDĐ là căn cứ xác lập quan hệ về đất đai, là tiền đề để phát triển 

kinh tế xã hội. giúp cho các cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, yên tâm đầu tư trên 

mảnh đất của mình. 

- Căn cứ Điều 2.10.2 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam 01/2008. Trong 

trường hợp lô đất là bộ phận cấu thành của cả dãy phố, diện tích đất tối thiểu của 

lô đất xây dựng nhà liên kế là 25m2/căn nhà với chiều sâu lô đất và bề rộng lô đất 

không nhỏ hơn 2,5m, quy định về tầng cao xây dựng của ngôi nhà đó được áp 

dụng theo quy định chung cho toàn dãy phố; do đó thửa đất có diện tích nhỏ hơn 

25m2 không được phép xây dựng mới mà chỉ được sửa chữa cải tạo theo diện tích 

nhà hiện trạng.   

Câu 14. Đường Phạm Ngọc Thạch hiện nay có đơn vị đã thi công hệ thống 

điện ngầm dưới lòng đường, các tủ kỹ thuật điện lấn chiếm vỉa hè… ảnh hưởng 

đến người đi bộ. Đề nghị Thành phố cho biết việc chôn lắp các cáp điện ngầm 

dưới lòng đường là đúng không và cần di dời các tủ kỹ thuật điện vào trong để 

không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân (Cử tri phường Vĩnh Hải). Vấn đề 

này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Công trình hạ ngầm đường dây cấp điện, viễn thông xung quanh dự án Tổ 

hợp công trình hỗn hợp Khách sạn, dịch vụ và chung cư số 25 - 26 Phạm Văn 

Đồng đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất về chủ trương, phương án 

ngầm hóa theo Công văn số 595/UBND-XDNĐ ngày 17/01/2018 và đã được 

UBND thành phố Nha Trang cấp Giấy phép thi công số 805/UBND-QLĐT ngày 

01/02/2018 cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa triển khai thực hiện.  

Phương án lắp đặt hệ thống hào cáp kỹ thuật chứa các dây cáp điện và viễn 

thông dưới lòng đường của Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa lập là phù hợp 

với Quy phạm trang bị điện của ngành Điện lực và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 07-3:2016/BXD của Bộ Xây dựng về các công trình hạ tầng kỹ thuật, 

công trình hào và tuyến kỹ thuật và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Các tủ kỹ thuật điện có chức năng đấu nối đường dây từ hệ thống hào cáp 

ngầm để cấp điện cho các hộ dân dọc tuyến đường Phạm Ngọc Thạch. Tủ kỹ 

thuật điện được đặt trên vỉa hè, sát mép bó vỉa và đặt giữa ranh giới hai công 

trình để đảm bảo phần lối đi cho người đi bộ cũng như không chồng lấn với các 

công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu khác ở phía bên trong vỉa hè (ống cấp nước 

sinh hoạt, ống dẫn nước thải,...). 
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Câu 15. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phường Vĩnh Hải có nhiều 

diễn biến phức tạp: trộm nhà, trộm xe máy, cướp giật… mặc dù được người dân 

phản ảnh, trình báo nhưng chưa được xử lý kịp thời. Đề nghị thành phố có biện 

pháp giải quyết (Cử tri phường Vĩnh Hải). Vấn đề này, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

Trong thời gian qua, trên địa bàn phường Vĩnh Hải nổi lên tình trạng trộm 

cắp, cướp giật. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 21/6/2018, trên địa bàn phường xảy 

ra 05 vụ phạm pháp hình sự (01 vụ đánh nhau gây thương tích, 02 vụ trộm cắp xe 

máy, 01 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản), Công an phường Vĩnh Hải đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, chuyển hồ sơ cho 

các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong đó Công an phường Vĩnh 

Hải trực tiếp điều tra, làm rõ, bắt 03 vụ, 03 đối tượng; bắt 02 đối tượng truy nã.  

Công an thành phố  đã chỉ đạo Công an phường Vĩnh Hải tập trung lực 

lượng, phối hợp với các  đơn vị nghiệp vụ  liên quan tăng cường công tác đấu 

tranh với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, ma túy; chỉ đạo lực lượng Cảnh 

sát khu vực phối hợp với Ban bảo vệ dân phố, dân quân tăng cường tổ chức tuần 

tra kiểm soát hàng đêm trên địa bàn phường, phòng chống trộm cắp, cướp giật 

đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là tại khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng, chợ 

Vĩnh Hải, đường Củ Chi, Đặng Tất, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Khuyến, Đặng 

Lộ, đường 2/4 (56 lượt tuần tra kiểm soát). Tiến hành kiểm tra tạm trú 25 dãy 

phòng cho thuê trên địa bàn. Qua kiểm tra, nhắc nhở 68 trường hợp mới đến ở 

chưa đăng ký tạm trú. Từ đó, nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa 

phương. Chỉ đạo cán bộ trực tiếp dân làm tốt công tác tiếp nhận tin báo, tố giác 

tội phạm theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng nhận được 

thông tin, kiến nghị của người dân nhưng không xử lý. 

Câu 16. Đề nghị thành phố xem xét để hỗ trợ cho người dân ở Tổ 14 bị 

ảnh hưởng cơn bão số 12 đến nay: tài sản nhiều gia đình bị hư hại, sụp đổ… 

nhưng chưa được bất cứ khoản hỗ trợ nào từ Nhà nước và cộng đồng (Cử tri 

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

Theo báo cáo số 1721/BC-UBND ngày 31/7/2018 của UBND phường Vĩnh 

Hải thì sau cơn bão số 12 tại tổ 14 Tây Nam có 01 hộ nhà sập hoàn toàn đã có 

quyết định cưỡng chế do vi phạm quy hoạch và 53 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. 

Căn cứ Thông báo kết luận số 824/TB-UBND ngày 24/11/2017 và 

906/TB-UBND ngày 21/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận về phương án 

khắc phục các công trình hư hỏng sau cơn bão số 12 quy định hỗ trợ cho các hộ 

gia đình là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị sập hoàn 

toàn, hư hỏng rất nặng, hư hỏng nặng (nhà bị tốc mái hoàn toàn và tường nhà bị 

hư hỏng) không thuộc dự án quy hoạch và đang sinh sống ổn định do vậy các 
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trường hợp sập hoàn toàn và hư hại tại tổ 14 Tây Nam chưa đủ điều kiện hỗ trợ 

theo Thông báo trên của UBND tỉnh. 

Câu 17. Mương thoát nước sau chùa Phước Huệ bị ô nhiễm từ nhiều năm 

nay: rác, xà bần, xác động vật chết… dưới lòng mương và trên mặt mương. Cử 

tri đã kiến nghị nhiều năm nay nhưng chưa được quan tâm giải quyết, đề nghị 

thành phố quan tâm và có giải pháp xử lý triệt để (Cử tri phường Vĩnh Hải). Vấn 

đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

- Toàn bộ hệ thống thoát nước phía Bắc thành phố Nha Trang được thu 

gom tập trung về tuyến cống đường 2/4 thoát về mương Phước Huệ qua khu vực 

Đài phát xạ thoát về phía Tây qua cống đường sắt về phía khu vực Hòn Nghê và 

đổ ra sông Cái.  

- Hiện trạng tuyến mương Phước Huệ: 

+ Đoạn từ đường 2/4 đến đài Phát xạ đã được xây dựng kiến cố bằng cống 

hộp kín, không có phát sinh mùi hôi từ tuyến cống. 

+ Đoạn từ đài Phát xạ đến đường sắt Bắc Nam: hiện nay dự án thoát nước 

mưa khu vực Nam Hòn Khô đang đầu tư tuyến cống hộp 4 ngăn theo quy hoạch 

nối thông tuyến mương Phước Huệ chảy về hồ điều hòa khu vực Hòn Nghê, Vĩnh 

Ngọc và thoát ra sông Cái. Tuyến cống được thiết kế trùng với tuyến mương đất 

hiện trạng nên hệ thống đê bao thi công đã chặn toàn bộ dòng chảy hiện trạng; 

nước thải bị chảy tràn vào khu đất trũng sau đài phát xạ, ứ đọng trên diện rộng 

phát sinh mùi hôi. Hiện nay, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo 

đơn vị thi công tổ chức khơi thông tuyến mương 2x1m nối thông tuyến mương từ 

Đài Phát xạ ra khu vực cầu đường sắt; Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hoà đã 

nạo vét bùn đất trước cầu Bến Miễu, đảm bảo thoát nước cho khu vực này. 

- Về lâu dài, dự án Thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô và Nhà máy 

nước thải phía Bắc do QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hoà làm chủ đầu tư xây dựng 

hoàn thành, đưa vào vận hành sẽ giải quyết triệt để nước thải và ô nhiễm môi 

trường tại khu vực này. 

Câu 22. Đề nghị thành phố xem xét và điều chỉnh quy hoạch đường Trạng 

Quỳnh (đường số 2 trước đây) là đường cụt nhưng lại quy hoạch 14 m và lệch 

tim về phía Nam là không hợp lý, vì khu vực phía Nam dân cư sinh sống đông 

hơn, phải giải tỏa, đền bù nhiều khi tiến hành thực hiện quy hoạch. Tỉnh và thành 

phố cần phải tổ chức họp để nghe ý kiến người dân góp ý và thực hiện đầu tư xây 

dựng đường này (Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

Căn cứ Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư Ba Làng -Vĩnh Hải đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 9101/QĐ-UB ngày15/6/2000, đường số 
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2 (nay là đường Trạng Quỳnh) được quy hoạch lộ giới 14m nối từ đường Trần 

Phú đến đường Sử Hy Nhan. 

Đường số 2 đã được quản lý theo quy hoạch từ năm 2000, làm cơ sở cho 

việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất và cấp giấy phép xây dựng. Do 

đó, việc điều chỉnh tim tuyến đối với tuyến đường nêu trên sẽ gây khó khăn cho 

công tác quản lý và ảnh hưởng đến quyền lợi chung của người dân (các hộ phía 

Bắc tuyến đường). 

Câu 25. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư đường bê tông khu 

vực Cửu Hàm, thôn Lương Sơn (Cử tri xã Vĩnh Lương). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Khu vực Cửu Hàm thôn Lương Sơn 3 xã Vĩnh Lương bao gồm 02 khu 

vực: Khu dân cư và khu đồi núi, trong đó: 

- Đối với các tuyến đường thuộc khu dân cư hầu hết đã được UBND thành 

phố đầu tư láng bê tông.     

- Đối với các tuyến đường thuộc khu đồi núi việc đầu tư láng bê tông là 

không phù hợp.  

Câu 27. Hiện nay, trên Quốc lộ 1A- khu trước cổng chợ Vĩnh Lương 

thường xuyên có các xe trên 50 chỗ ngồi đậu, dừng để cho du khách xuống xe 

vào chợ mua sắm, ảnh hưởng đến lối đi ra vào chợ, gây nguy hiểm cho người dân 

tham gia giao thông trên Quốc lộ, đề nghị tỉnh và thành phố kiểm tra, xử lý và 

gắn biển cấm đậu tại vị trí này (Cử tri xã Vĩnh Lương). 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 Phòng 

CSGT- Công an tỉnh Khánh Hòa. Hơn nữa qua theo dõi tình hình tai nạn giao 

thông tại  địa điểm trên từ đầu năm 2018 đến nay chưa xảy ra vụ  tai nạn giao 

thông nghiêm trọng nào. Việc các phương tiện ô tô khách dừng để khách xuống 

chợ mua sắm là tốt cho sự phát triển về lâu dài của địa phương xã Vĩnh Lương và 

cho cả tiểu thương trong khu vực chợ. UBND thành phố đã có văn bản số 

6591/UBND-VP ngày 20/9/2018 chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lương nghiên 

cứu bố trí điểm dừng, đỗ cho các phương tiện khi vào khu vực chợ để mua sắm 

tránh việc để các phương tiện dừng, đỗ trên đường Quốc lộ gây nguy hiểm, hoàn 

thành trong tháng 11/2018. 

Câu 29 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Hiện nay, xã Vĩnh Lương có 30 hộ dân 

nuôi trồng thủy sản tại vùng nước của Ninh Hòa, trong bão số 12 vừa qua bị thiệt 

hại nặng nề, đề nghị thành phố quan tâm thực hiện việc hỗ trợ theo chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Cử tri xã Vĩnh Lương). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau:  
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Việc hỗ trợ cho các hộ nuôi lồng, bè bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra 

được căn cứ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ 

về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 

04/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định mức hỗ trợ cụ thể giống cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 

bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, tại điểm b khoản 1 điều 6 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP quy định: 

“Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa 

bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã để phối hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết theo quy định”. Tức là UBND cấp xã (nơi 

quản lý vùng nước đặt bè) có trách nhiệm hướng dẫn người dân tiến hành các thủ 

tục thống kê đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định của 

pháp luật. 

Đối với 59 hộ dân xã Vĩnh Lương nuôi trồng thủy sản tại vùng nước của 

Ninh Hòa thiệt hại trong bão số 12, UBND thành phố đã có Công văn số 

8095/UBND-KT ngày 23/11/2017 gửi đến UBND thị xã Ninh Hòa đề nghị tiếp 

nhận thủ tục hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra, tuy nhiên UBND thị xã Ninh Hòa 

vẫn chưa thống nhất. 

Để tạo điều kiện hỗ trợ người dân, UBND thành phố đã có Công văn số 

4486/UBND-KT ngày 03/7/2018 kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã 

Ninh Hòa tham gia rà soát, xác nhận các hộ nuôi trồng thủy sản cư trú trên địa 

bàn xã Vĩnh Lương có lồng bè bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra tại vùng nước 

quy hoạch Đầm Nha Phu thuộc địa bàn thị xã Ninh Hòa. Căn cứ Công văn số 

209/HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Khánh Hòa cho ý kiến về việc hỗ trợ 

cho hộ nuôi lồng bè trên biển bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra không thuộc 

diện hỗ trợ theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, 

trong đó HĐND tỉnh thống nhất mức hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ. Ngày 14/9/2018, 

UBND thành phố đã có văn bản số 6489/UBND-KT đề nghị UBND tỉnh xem xét, 

hỗ trợ cho 79 trường hợp (xã Vĩnh Lương và phường Vĩnh Nguyên) bị thiệt hại 

do ảnh hưởng cơn bão 12 với tổng kinh phí 553.000.000 đồng và đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 12/10/2018. Hiện UBND 

thành phố chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch và Kho bạc Nhà nước thành phố 

khẩn trương chi hỗ trợ cho người dân, hoàn thành trong tháng 10/2018. 

Câu 30. Đề nghị thành phố quan tâm tăng cường lực lượng cho xã, chỉ đạo 

lực lượng công an giải quyết tình trạng hút chích ma túy đá trên địa bàn xã (nhất 

là khu vực các rẫy, thôn Cửu Hàm...); tình trạng cho vay nặng lãi dán quảng cáo ở 
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khắp nơi (Cử tri xã  Vĩnh Lương). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như 

sau: 

1. Về tình hình hút chích ma túy trên địa bàn xã Vĩnh Lương  

Hiện nay, trên địa bàn xã Vĩnh Lương có 03 người sử dụng ma túy. Từ đầu 

năm 2018 cho đến nay, qua tuần tra nắm tình hình trên địa bàn, chưa phát hiện 

được vụ việc, hiện tượng nào có liên quan đến ma túy.  

UBND thành phố đã giao Công an thành phố chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy tiếp tục xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, đẩy 

mạnh việc sử dụng công tác nghiệp vụ trong 06 tháng cuối năm 2018 nhằm phát 

hiện và lập hồ sơ vi phạm đưa các đối tượng nghiện mới vào danh sách quản lý 

của thành phố; đồng thời ngăn chặn không để hình thành điểm phức tạp về ma 

túy trên địa bàn xã; chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với lực lượng Công an xã 

rà soát số người nghiện ma túy trên địa bàn, đồng thời làm tốt công tác tuyên 

truyền, công tác dân vận để những gia đình có con em, người thân đang sử dụng 

ma túy tự nguyện tham gia các chương trình cai nghiện hiện có trên địa bàn thành 

phố, đối với những đối tượng nghiện không chấp thuận tham gia cai nghiện sẽ 

tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu để có cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính theo quy định.  

2. Về tình trạng cho vay nặng lãi dán quảng cáo ở khắp nơi 

Đã trả lời tại câu 10 

Câu 31. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố kiểm tra, xử lý một số 

vấn đề trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Về vệ sinh môi trường, an toàn giao 

thông: Lề đường chưa được thi công, các xe vận chuyển vật liệu xây dựng rơi vãi 

không được thu dọn nên gây ra tình trạng cát đá, bụi mù mịt ảnh hưởng đến an 

toàn giao thông, ô nhiễm môi trường; Về an ninh trật tự: Thời gian qua đã bị 

trộm cắt hơn 4.000 mét dây cáp điện của hệ thống điện, tình trạng đua xe trái 

phép mất an ninh trật tự (Cử tri xã Vĩnh Trung). Vấn đề này, UBND thành phố 

trả lời như sau: 

1.Về tình hình vệ sinh môi trường trên tuyến Võ Nguyên Giáp: 

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. Hiện nay, đơn vị đã hoàn thành thi công, đảm bảo việc đi lại của người 
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dân cũng như khắc phục tình trạng khói bụi, đất đá rơi vãi gây ô nhiễm môi 

trường. 

* Về tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến Võ Nguyên Giáp,  

UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố chủ động xây dựng các kế 

hoạch tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn thành phố, phối hợp cùng Công an huyện Diên Khánh tham gia 

phòng chống đua xe trái phép trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố 

Nha Trang trong đó có tuyến đường Võ Nguyên Giáp, kết quả như sau:  

+ Từ  ngày 10/02/2018 đến ngày 10/07/2018: Lực lượng Cảnh sát giao 

thông - Công an thành phố Nha Trang đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến Võ 

Nguyên Giáp: 133 lượt.  

+ Tổ  chức tuần tra kiểm soát phòng chống đua xe trái phép trên tuyến Võ 

Nguyên Giáp: 58 lượt.  

+ Thông qua công tác tuần tra kiểm soát và phòng chống đua xe trên tuyến 

Võ Nguyên Giáp đã nhắc nhở, tuyên truyên pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông cho người tham gia giao thông trên tuyến, làm công tác phòng ngừa các  

đối tượng thanh thiếu niên tụ  tập để tổ chức đua xe trái phép. 

+ Lập biên bản  41 trường hợp mô tô với lỗi vi phạm chủ yếu là tụ tập để 

xe dưới lòng đường Võ Nguyên Giáp.  

+ Không để xảy ra đua xe trái phép trên tuyến Võ Nguyên Giáp. 

UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố xây dựng các Kế  

hoạch công tác tuần tra kiểm soát và phòng chống đua xe trái phép trên tuyến Võ  

Nguyên Giáp nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, 

không để xảy ra đua xe trái phép và tiếp tục khảo sát để phát hiện những bất hợp 

lý trong tổ chức giao thông như: biển báo hiệu, vạch kẻ đường... để kiến nghị  

ngành chức năng bổ sung, khắc phục.  

2. Về tình trạng đua xe trái phép làm mất an ninh trật tự trên đường 

Võ Nguyên Giáp 

Thời gian qua trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, các đối tượng thường tụ 

tập thành nhóm đua xe, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, Công an xã Vĩnh Trung đã 

báo cáo sự việc này trong cuộc họp giao ban tại Công an thành phố và đã phối 

hợp với Đội Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát tuyến đường này. Tuy nhiên, 

khu vực xã Vĩnh Trung giáp ranh với huyện Diên Khánh nên các đối tượng 

thường bỏ chạy về hướng Diên Khánh khi có lực lượng chức năng phát hiện, truy 

đuổi, gây khó khăn trong công tác xử lý. 

3. Về tình trạng trộm cắp cáp điện, cáp viễn thông dọc tuyến đường 

Võ Nguyên Giáp 
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Thời gian vừa qua, Công an thành phố đã tiếp nhận một số tố giác, tin báo 

tội phạm về hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường bị kẻ gian cắt cáp, dẫn đến 

chập điện, nguy cơ mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, Công an 

thành phố đã chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên 

quan xây dựng nhiều kế hoạch tấn công tội phạm, tập trung vào tội phạm cướp 

giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố; tiến hành xác lập chuyên án đấu 

tranh, triệt phá những ổ, nhóm tội phạm trộm cắp tài sản.  

Ngày 12/6/2018, Công an thành phố Nha Trang tuần tra, phát hiện, bắt giữ  

Nguyễn Văn Toàn, sinh năm: 1990, HKTT: ấp 12, Phong Thạnh Tây B, Phước 

Long, Bạc Liêu. Qua đấu tranh Toàn thừa nhận cùng 03 đối tượng (không rõ lai 

lịch) nhiều lần cắt cáp điện dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp sau đó đem đi tiêu 

thụ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố đã thu giữ  03 cuộn 

dây đồng, mỗi cuộn nặng 05 kg. Công an thành phố đang tiếp tục củng cố  

hồ sơ, điều tra, xử  lý. 

Câu 34. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Công an thành phố 

đảm bảo an ninh trật tự khu vực xã Vĩnh Ngọc (thôn Hòn Nghê 1 và Hòn Nghê 

2), Vĩnh Thạnh vì hiện nay rất phức tạp, cần hỗ trợ địa phương tăng cường tuần 

tra xử lý, lập các chốt tại các điểm nóng về an ninh trật tự để đảm bảo an ninh 

cho người dân (Cử tri xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh). Vấn đề này, UBND thành 

phố trả lời như sau: 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh thời gian 

gần đây diễn ra khá phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp. Các đối tượng lợi dụng 

khoảng thời gian người dân đi làm không có người trông nhà đã lẻn vào cậy phá 

khóa lấy cắp tài sản (chủ yếu các nhà trọ cho thuê). Công an thành phố đã tiếp 

nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân, lập hồ sơ ban đầu để điều tra xử lý. 

Trong 06 tháng đầu năm, trên địa bàn 2 xã Vĩnh Ngọc và xã Vĩnh Thạnh ra 05 vụ 

phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 05 vụ, 11 đối tượng. Thời gian tới, Công an 

thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an xã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân 

dân xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố 

tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, lập các chốt tại các khu 

vực trọng điểm nhằm phát hiện bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội. Đồng thời, 

tổ chức vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn lắp đặt camera an ninh quan sát để 

quản lý nắm bắt thông tinh hình ảnh đối tượng phạm tội để điều tra xử lý hiệu quả.  

Ngoài ra, về tình hình ma túy trên địa bàn hai xã Vĩnh Ngọc và Vĩnh 

Thạnh vẫn còn tồn tại nhiều phức tạp, khó kiểm soát. Công an thành phố đã chỉ 

đạo Công an xã Vĩnh Ngọc và Vĩnh Thạnh tham mưu cấp đảng ủy, chính quyền 

quan tâm đối với công tác phòng chống ma túy và coi đây là một nhiệm vụ trọng 

tâm, ưu tiên thực hiện; phát huy vai trò của cấp, ngành, đoàn thể, quần chúng đối 

với công tác phòng chống tội phạm về ma túy. 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới  nội dung, hình thức cho phù hợp 

với từng đối tượng; lồng ghép với tuyên truyền phòng chống tội phạm. Đồng thời 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với những gia đình có người 

nghiện ma túy để họ hiểu, động viên người thân đi cai nghiện tự nguyện. Bên 

cạnh đó, cần đưa chương trình phòng chống ma túy vào chương trình ngoại khóa 

cho học sinh nhằm giáo dục về tác hại và cách phòng chống ma túy.  

Siết chặt công tác quản lý nhận hộ khẩu, có kế hoạch kiểm tra việc đăng 

ký tạm trú, tạm vắng nhằm phát hiện các  đối tượng có biểu hiện nghi vấn, các 

đối tượng nổi, lập danh sách các đối tượng nằm ngoài danh sách quản lý, lập kế 

hoạch đấu tranh bắt giữ khi phát hiện các đối tượng hoạt động phạm tội.  

Tiếp tục thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, làm tốt công tác nắm tình 

hình, kịp thời nắm di biến  động của bọn tội phạm ma túy để có kế hoạch đấu 

tranh bắt giữ làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 

Câu 36. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra việc chợ tự phát 

trên đường Nguyễn Xiển việc buôn bán tràn lan, lấn chiếm lòng lề đường, gây 

mất an toàn giao thông, trật tự mỹ quan (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Ngày 03/7/2018 UBND thành phố có Công văn số 4483/UBND-QLĐT  yêu 

cầu UBND phường Vĩnh Hải kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông, mỹ quan 

đô thị các tuyến đường Đặng Tất, Nguyễn Biểu, Nguyễn Xiển phường Vĩnh Hải.  

Ngày 02/8/2018, UBND thành phố tiếp tục ban hành Kế hoạch số 

5314/KH-UBND-QLĐT phối hợp các lực lượng triển khai lập lại trật tự an toàn 

giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Vĩnh Hải. Trong đó giao UBND 

phường Vĩnh Hải chủ trì, phối hợp cùng Tổ công tác liên ngành thành phố kiểm 

tra, xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm kinh doanh, buôn bán tại các 

tuyến đường đường Đặng Tất, Củ Chi, Hòn Chồng, Nguyễn Biểu, Nguyễn Xiển. 

Vận động, di dời, bố trí sắp xếp các hộ nghèo có nhu cầu buôn bán về các tuyến 

đường đã được UBND thành phố phê duyệt sử dụng tạm thời một phần vỉa hè 

kinh doanh, buôn bán. Hiện nay, UBND phường tổ chức trực chốt không để tái vi 

phạm (thời gian từ 06h00 đến 10h00 và 18h00 đến 22h00 hàng ngày). 

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục tăng cường giám sát theo dõi 

kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị 

trên địa bàn phường làm cơ sở đánh giá xếp loại cuối năm đối với UBND phường 

Vĩnh Hải. 

Câu 38 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

nghiên cứu đầu tư, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở ngã 3 thôn Như Xuân (đoạn 

từ Nguyễn Lương Bằng đến giáp Quốc lộ 1A) để đảm bảo an toàn giao thông cho 

người dân ở khu vực này (tại vị trí này có trường Trung học Nguyễn Công Trứ, 
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thầy cô giáo và học sinh tham gia giao thông thường xuyên. (Cử tri xã Vĩnh 

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

Đường Quốc lộ 1A do Cục đường bộ III.3 quản lý. Qua kiểm tra thực tế, 

tại nút giao đường Nguyễn Lương Bằng – đường Quốc lộ 1A đã lắp đặt đèn cảnh 

báo nguy hiểm (đèn chớp vàng) trên đường Nguyễn Lương Bằng và đường Quốc 

lộ 1A. Do đó việc kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông 

đường Nguyễn Lương Bằng – đường Quốc lộ 1A là không phù hợp. 

Câu 39. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đầu tư, sửa chữa 

lại điện chiếu sáng tại tuyến đường thao trường huấn luyện của thành phố sau 

bão 12 bị hư hỏng, hiện nay chưa được sửa chữa (Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn 

đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện nay, hệ thống điện chiếu sáng đoạn đường thao trường huấn luyện 

của thành phố, thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương đã được sửa chữa và hoạt động 

bình thường, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân tại khu vực.  

Câu 40. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm xem xét hỗ trợ, 

phân bổ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng chính sách (hoặc các 

nguồn vốn khác) cho các hộ dân sản xuất, ổn định cuộc sống (Cử tri xã Vĩnh 

Phương; phường Phước Long, phường Tân Lập, Phước Đồng). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Cuối năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Khánh Hòa 

phối hợp với các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn thành 

phố Nha Trang rà soát nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm cho năm 2018 với kết 

quả có 1.790 hộ có nhu cầu vay 55.070 triệu đồng.  

Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ cho UBND thành phố 

Nha Trang 02 đợt vốn cho vay giải quyết việc làm (đợt 01: 06 tỷ đồng nguồn vốn 

do Ngân hàng CSXH huy động và đợt 02: 05 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tỉnh 

chuyển sang), Ngân hàng CSXH tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời tham mưu UBND 

thành phố Nha Trang phân bổ về cho UBND các xã, phường trên địa bàn thành 

phố và đã giải ngân xong. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế thì 02 đợt phân bổ 

vốn này chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của hộ dân trên toàn thành phố. 

Để góp phần tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu vay vốn giải quyết 

việc để sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống, UBND thành phố Nha Trang đã 

chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, bổ sung thêm nguồn vốn từ 

ngân sách thành phố cho Ngân hàng CSXH tỉnh Khánh Hòa để cho vay giải 

quyết bớt một phần nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

Câu 41. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý tình trạng trước cổng 

thôn Tân Thành xe container thường xuyên đậu đỗ để bóc dỡ hàng hóa, cản trở 
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tầm nhìn, gây tai nạn giao thông, mất an toàn cho người dân (Cử tri xã Vĩnh 

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

Ngày  04/06/2018, Công an thành phố Nha Trang đã xây dựng Kế hoạch số 

1284/KH-CSGT về việc Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đứng chốt điều 

hòa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp hè năm 2018 trên địa bàn 

thành phố Nha Trang chỉ đạo các lực lượng Công an thành phố tăng cường tuần 

tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông 

trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Vĩnh Phương. Việc xe 

container thường xuyên dừng, đỗ trước cổng thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương để 

bốc dỡ hàng hóa, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, 

Công an thành phố xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ có chỉ đạo cho lực lượng 

Cảnh sát giao thông và Công an xã Vĩnh Phương kiểm tra xử lý theo Kế hoạch số 

1284/KH-CSGT. Kết quả: Nhắc nhở và lập biên bản 03 trường hợp dừng, đỗ xe 

sai quy định.  

 Câu 43. Vấn đề xét thưởng 8 triệu đồng khi bàn giao mặt bằng cho dự án 

- Nếu người dân trong dự án khi nhận quyết định bồi thường, hỗ trợ thấy có sai 

xót, không đúng với thực tế thì làm đơn khiếu kiện (phản ảnh, đề nghị, cứu xét). 

Sau khi được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Nếu việc phản ảnh, 

khiếu nại của người dân là đúng thì thời gian để tính việc giao trả mặt bằng liên 

quan đến việc xét khen thưởng phải được tính từ khi có quyết định chi trả bổ sung 

cho người dân (Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn đề này UBND thành phố trả lời 

như sau: 

Việc chi trả kinh phí khen thưởng được thực hiện khi người dân bàn giao 

mặt bằng trên thực tế và phải đảm bảo theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết 

định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa và điểm 

b khoản 1 Điều 31 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp 

hành tốt quyết định thu hồi đất, giao mặt bằng trong thời gian quy định (do tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thông báo) hoặc hộ gia 

đình, cá nhân đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định và chấp hành tốt quyết 

định giao đất tái định cư, bàn giao mặt bằng trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 

nhận đất tái định cư thì được khen thưởng theo quy định.” 

Theo đó, sau khi nhận Quyết định thu hồi đất và thông báo bàn giao mặt 

bằng (do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thông báo), 

người sử dụng đất có trách nhiệm bàn giao mặt bằng trong thời gian quy định để 

được nhận kinh phí khen thưởng; đồng thời, việc giải quyết khiếu kiện, khiếu nại 

của người có đất bị thu hồi không ảnh hưởng đến việc chi trả kinh phí khen 

thưởng theo quy định trên. 
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Câu 44. Trụ điện ở khu tái định cư mới của thôn Đắc Lộc bị nghiêng đổ, 

người dân đã phản ảnh nhưng chưa được sửa chữa, ảnh hưởng đến cuộc sống 

người dân, đề nghị thành phố sửa chữa sớm (Cử tri xã Vĩnh Phương) Vấn đề 

này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Tại Khu tái định cư mới của thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương có trụ điện bê 

tông ly tâm (ký hiệu cột số A353B/9-16) bị nghiêng đổ. Công ty Cổ phần Điện 

lực Khánh Hòa đã khắc phục thu hồi trụ cũ và đảm bảo an toàn lưới điện, an toàn 

cho người dân tại khu vực.  

Câu 45. Tình hình ô nhiễm ở cơ sở chế biến thủy sản Hoàng Sa, việc chăn 

nuôi một số nơi trong khu dân cư trên địa bàn xã gây ô nhiễm môi trường, đề 

nghị thành phố kiểm tra và xử lý dứt điểm (Cử tri xã Vĩnh Phương) Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

- Tình hình ô nhiễm ở cơ sở 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.  

- 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 nên lập biên bản vi phạm hành chính và đã ban hành Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 2487/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2016. 

- Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1945/QĐ-

UBND về việc phê duyệt danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2016. 

Trong đó, buộc Công ty cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhưng đến nay chưa 

hoàn thành để được xác nhận đưa ra khỏi danh mục. 

- Ngày 09/4/2018, UBND thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường kiểm tra tại công ty; tuy nhiên, phía công ty báo cáo hệ thống xử lý nước 

thải công suất 50 m3/ngày đêm của công ty bị sự cố trong thời gian đầu tháng 

04/2018. Sau đó, công ty đã tiến hành khắc phục sự cố và phối hợp với đơn vị có 

chức năng bảo trì hệ thống xử lý nước thải.  

- Ngày 24/4/2018, UBND thành phố tiếp tục kiểm tra, lấy mẫu; 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. Đồng thời, UBND 

thành phố có công văn số 2338/UBND-TNMT ngày 13/4/2018 đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường 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. 
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- Ngày 31/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp 

UBND thành phố tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của công ty. Tại 

thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận công ty đã cho lắp đặt đường ống dẫn 

nước thải dài 200m dọc theo mương thoát nước chung dẫn qua khu vực dân cư 

thuộc thôn Tân Thành đến đoạn mương trước cổng ra vào của công ty cổ phần 

Dệt may Nha Trang và khu vực mương thoát nước không có mùi hôi của thủy 

sản; hệ thống xử lý nước thải của công ty đang hoạt động bình thường. Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tiến hành thu 02 mẫu nước thải tại 02 vị trí hầm chứa 

nước thải sau xử lý và điểm cuối của đường ống xả nước thải ra mương, kết quả 

phân tích mẫu cho thấy thấy các thông số COD, BOD5, Amoni, Tổng N vượt 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT- (Cột B) từ 1,02 đến 2,03 lần. 

- Qua kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu công ty 

tiếp tục khắc phục hệ thống xử lý nước thải, vận hành thường xuyên hệ thống xử 

lý nước thải. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đang trình UBND tỉnh xem 

xét, việc cấp phép xả nước thải đối với các doanh nghiệp trên địa bàn để quản lý, 

theo dõi, giám sát việc xả nước thải ra nguồn nước chặt chẽ hơn; Tránh hiện 

tượng xả thải không đạt yêu cầu ra môi trường. 

- 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 của công ty và kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường. 

- Việc chăn nuôi một số nơi trong khu dân cư trên địa bàn xã Vĩnh Phương 

gây ô nhiễm môi trường. 

Xã Vĩnh Phương là xã nông nghiệp đặc thù nên số lượng các hộ chăn nuôi 

nhỏ lẻ, nằm rải rác trên địa bàn tương đối nhiều, việc phát sinh mùi hôi gây ô 

nhiễm môi trường không thể tránh khỏi. UBND xã Vĩnh Phương vẫn thường 

xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đối với các hộ 

chăn nuôi. Đến nay, UBND xã Vĩnh Phương đã kiểm tra được 12 hộ chăn nuôi. 

Phần lớn các hộ chăn nuôi đều cố gắng khắc phục tình trạng ô nhiễm phát sinh. 

Bên cạnh đó, UBND xã Vĩnh Phương đang vận động các hộ chăn nuôi khử mùi 

tại khu vực chuồng nuôi, không tăng số lượng đàn mới, thường xuyên thu gom 

chất thải phát sinh theo đúng quy định. Cải tạo hoặc xây mới hầm chứa để thu 

gom chất thải tận dụng làm khí Biogas.  

UBND thành phố đã yêu cầu các xã, phường có hoạt động chăn nuôi trong 

khu dân cư, phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc hộ chăn nuôi thực hiện các biện 

pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, xây dựng hầm Biogas hoặc liên hệ: Trung 

tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân của Hội nông dân tỉnh Khánh Hòa, tại địa chỉ: 

số 02 đường Ngô Quyền, phường Xương Huân để được hướng dẫn về kỹ thuật 
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làm lớp đệm lót sinh học trong chăn nuôi, nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm 

môi trường do hoạt động chăn nuôi gây ra. 

Yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra, theo dõi hướng dẫn các 

hộ nuôi heo thực hiện các biện pháp khắc phục, giảm thiểu tối đa tình trạng ô 

nhiễm môi trường, xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường 

hợp cố tình không thực hiện. 

Câu 46. Việc cấp đất thổ cư cho người dân ở xã trước đây theo Nghị định 

64 của Chính phủ, những trường hợp cấp không đủ 400m
2
 đất thổ cư, nay tiến 

hành thực hiện các dự án, gia hạn thời gian sử dụng đất, đề nghị thành phố cấp 

đúng và đủ đất thổ cư cho người dân theo quy định và bảo đảm các quyền lợi liên 

quan khi thực hiện dự án (Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn đề này, UBND thành 

phố trả lời như sau: 

Vấn đề này trước đây đã được cử tri xã Phước Đồng kiến nghị và đã được 

UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét giải quyết tại Công văn số 6795/UBND-XDNĐ 

ngày 29/10/2014 về việc xử lý kiến nghị của cử tri xã Phước Đồng, thành phố 

Nha Trang về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở theo Quyết định số 

30/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005. Cụ thể như sau:  

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Nha Trang tồn tại các cách xác định hạn 

mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất. 

+ Đối với những trường hợp cấp Giấy chứng nhận theo Luật Đất đai năm 

1993: Công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân là 200m2, phù hợp với pháp luật 

tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. 

+ Kể từ ngày Quyết định 30/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005 có hiệu lực thi 

hành đến ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 

26/10/2011 thì UBND thành phố Nha Trang cấp Giấy chứng nhận theo hạn mức 

đất ở nông thôn là 200m2, hoặc xác định hạn mức đất ở theo diện tích xây dựng. 

Việc cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất ở tại nông thôn tại thời điểm này 

UBND thành phố chưa áp dụng đúng quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa tại 

Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND ngày 31/3/2005 (hạn mức công nhận đất ở tại 

nông thôn là 400m2). Với trường hợp này, UBND thành phố Nha Trang căn cứ hồ 

sơ gốc tại thời điểm kê khai đăng ký lần đầu để xem xét lại diện tích đất ở cho 

phù hợp với pháp luật tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hạn mức công nhận đất 

ở 400m2 đối với các xã). 

+ Kể từ ngày Quyết định 30/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 đến nay, 

UBND thành phố Nha Trang đã xem xét xác định hạn mức đất ở được công nhận 

là 400m2. 

UBND tỉnh Khánh Hòa có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 6795/UBND-

XDNĐ ngày 29/10/2014: Các trường hợp đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng 
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đất theo hạn mức 400m2 đất ở quy định tại Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2005 của UBND tỉnh nhưng trước đây chưa công nhận quyền sử dụng 

đất đủ hạn mức cho người dân tại xã Phước Đồng (và các địa phương khác trong 

thành phố nếu có) thì UBND thành phố Nha Trang có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ 

gốc tại thời điểm nộp hồ sơ để xem xét cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất công nhận đủ hạn mức cho người dân (khi người dân có nhu cầu). Lưu ý chỉ 

xem xét giải quyết đối với những trường hợp chủ sử dụng đất được xét cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và đang sử dụng đất. 

Câu 48. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết việc xử lý nước 

thải chưa hợp lý, tình trạng xả thải tại khu vực đập cầu Dứa kéo dài, khiến môi 

trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống của người dân (Cử tri phường Phương 

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

Theo kiến nghị của cử tri phường Phương Sài khu vực ô nhiễm là khu vực 

cửa xả cuối tuyến cống hộp 2,5x2,5m chạy dọc đường sắt do Dự án Cải thiện Vệ 

sinh môi trường đầu tư. Cơ chế hoạt động cửa xả như van 1 chiều, có nhiệm vụ 

tách nước thải từ hệ thống cống, dẫn về nhà máy xử lý nước thải phía Nam để xử 

lý. Khi trời mưa, nước thải trong hệ thống thoát nước được hoà loãng cùng với 

một lượng lớn nước mưa sẽ đẩy van phai giếng tách thoát ra các cửa xả. 

Tại thời điểm kiểm tra ghi nhận không có nước thải thoát ra và không phát 

sinh mùi hôi. Hàng tuần Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hoà đều kiểm 

tra các giếng tách để đảm bảo nước thải không thoát ra môi trường.  

Câu 53 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Hiện nay, Nhà nước quy định Người cao 

tuổi được chúc mừng vào 1 lần/1 năm (tùy chọn 1 trong 4 ngày: Ngày Người cao 

tuổi 6/6; ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, ngày sinh nhật và mừng tuổi sau dịp 

Tết Nguyên đán). Hiện nay một số xã, phường của thành phố tổ chức vào ngày 

6/6. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo các xã, phương tổ chức 

chúc mừng vào dịp mừng tuổi sau Tết Nguyên đán cho người cao tuổi. (Cử tri 

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

Theo khoản 3 điều 21 Luật Người cao tuổi 2009 quy định việc chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi do: “Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với 

Hội người cao tuổi tại địa phương, gia đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ 

người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên vào một trong các 

ngày sau đây: Ngày người cao tuổi Việt Nam; Ngày Quốc tế người cao tuổi; Tết 

Nguyên đán; Sinh nhật của người cao tuổi”. 

Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương mà UBND các xã, phường 

phối hợp Hội người cao tuổi địa phương lựa chọn 1 trong 4 ngày nêu trên để tổ 

chức lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Hiện nay hằng năm vào dịp Tết 

Nguyên đán Chủ tịch nước đều tặng thiếp mừng thọ và quà chúc thọ cho các cụ 
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tròn 100 tuổi. Ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10 hằng năm được chọn làm 

Tháng hành động vì người cao tuổi và triển khai các hoạt động chăm lo sức khỏe, 

đời sống, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Do đó, 

để đảm bảo các hoạt động chăm lo cho người cao tuổi được quan tâm hưởng ứng 

thường xuyên, xuyên suốt trong năm, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 

2079/UBND-VP ngày 22/5/2012 thống nhất UBND các xã, phường lựa chọn 

ngày 06/6 hằng năm để tổ chức các hoạt động thăm, chúc thọ và tặng quà cho 

người cao tuổi. 

Câu 55. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, đẩy nhanh tiến độ 

đầu tư sửa chữa hiện trạng mặt đường Núi Một bị bong tróc nham nhở, gây khó 

khăn trong việc đi lại của người dân, đồng thời bỏ các gờ giảm tốc tại khu vực 

Ngã 6 vì không phù hợp, gây mất an toàn giao thông. (Cử tri phường Phước 

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

Ngày 21/8/2015 UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 

2975/QĐ-UBND cho phép lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp 

đường Núi Một, quy mô đầu tư là: Sửa chữa mặt đường hiện trạng và hệ thống 

thoát nước. Hiện nay, công trình đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng 

trong quý III/2018.  

Theo hiện trạng trên đường Núi Một có xây gờ giảm tốc tại ngã giao với 

Ngã 6. Việc xây dựng gờ giảm tốc trên nhằm hạn chế tốc độ phương tiện lưu 

thông trên đường Núi Một khi vào Ngã 6 để đảm bảo an toàn giao thông tại Ngã 

6 là phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trên. 

Câu 56. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc cấp thẻ Bảo 

hiểm y tế cho đối tượng ở xã đảo là chưa hợp lý vì có người có hộ khẩu ở Vĩnh 

Nguyên nhưng thực tế sống ở nơi khác hoặc có điều kiện kinh tế khá giả, nhưng 

vì có hộ khẩu tại phường Vĩnh Nguyên – Đơn vị được công nhận là xã đảo - Đề 

nghị xem xét lại. (Cử tri phường Tân Lập). Vấn đề này, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

Căn cứ Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, phường 

Vĩnh Nguyên thuộc thành phố Nha Trang được công nhận là xã đảo và được thực 

hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành. 

Căn cứ Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế 

và Bộ Tài chính qui định đối với nhóm ngân sách nhà nước đóng gồm có: Người 

thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo Nghị 
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quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

Như vậy, người dân sinh sống trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên thuộc 

thành phố Nha Trang được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng được ngân sách 

nhà nước đóng BHYT, đối tượng là người đang sinh sống tại xã đảo. 

UBND thành phố đã có thông báo số 187/TB-TBND ngày 31/3/2017 chỉ 

đạo UBND phường Vĩnh Nguyên điều tra, rà soát, phân loại đối tượng, lập danh 

sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn và gửi 01 bản danh sách 

về Bảo hiểm xã hội thành phố để điều chỉnh việc cấp thẻ BHYT; đồng thời phối 

hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố để 

thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế xã đảo cho nhân dân trên địa bàn phường 

đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng. 

Bên cạnh đó, hàng năm Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang đều thực 

hiện quy trình rà soát thẻ BHYT nhằm phát hiện và tránh việc trùng thừa thẻ 

BHYT giữa các nhóm đối tượng vì vậy đã hạn chế thấp nhất tình trạng một người 

có nhiều thẻ BHYT. 

Câu 57. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, giải quyết việc tình 

trạng khách du lịch và lao động người Trung Quốc ở tràn lan, xen lẫn trong các 

khu dân cư, gây khó khăn cho địa phương trong việc quản lý theo dõi địa bàn 

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

-Về vấn đề cư trú của người Trung Quốc:  

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật nhà ở, người mang quốc tịch nước ngoài, có hộ chiếu hợp lệ, thời 

hạn thị thực còn hiệu lực nhập cảnh vào Việt Nam được phép ở dưới hình thức 

lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở lưu trú khác, hoặc thuê nhà ở trong khu 

dân cư.  

Thủ  tục đăng ký tạm trú  đối với người nước ngoài thuê  nhà: người nước 

ngoài tạm trú, thuê  nhà ở cần cung cấp  đầy đủ hộ chiếu, thị  thực còn thời hạn ở  

tại Việt Nam. Cơ sở cho người nước ngoài thuê nhà cung cấp giấy chứng nhận  

đăng ký kinh doanh cho thuê nhà, hợp đồng cho người nước ngoài thuê  nhà, giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin lý lịch chủ kinh doanh. 

- Về công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn phường Tân Lập:  

Công an phường thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách, kịp thời nắm 

bắt những thay đổi, biến động liên quan đến người nước ngoài có ảnh hưởng đến 

tình hình chính trị - kinh tế - xã hội - văn hóa và các vụ việc xảy ra liên quan đến 

người nước ngoài trên địa bàn phường để tham mưu các cơ quan chức năng xử lý 

kịp thời. Phối hợp các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác quản lý người 
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nước ngoài, thực hiện việc khai báo lưu trú của người nước ngoài theo quy định 

theo Thông tư 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an về việc quy 

định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Thường xuyên nắm tình hình hoạt động tại các cơ sở cho thuê lưu trú, các 

hộ cho người nước ngoài thuê nhà, quản lý chặt chẽ việc cư trú và hoạt động của 

người nước ngoài, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tiến hành đăng ký theo quy 

định pháp luật. Thực hiện báo cáo thống kê theo quy định khi có yêu cầu của cơ 

quan cấp trên. Cảnh sát khu vực phối hợp với tổ dân phố thường xuyên nắm tình 

hình hoạt động tại các cơ sở cho thuê lưu trú, các hộ cho người nước ngoài thuê 

nhà, quản lý chặt việc cư trú và hoạt động của người nước ngoài, thông qua các 

cuộc họp tổ dân phố, Cảnh sát khu vực hướng dẫn các cơ sở tiến hành đăng ký 

theo đúng quy định. 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Tân Lập thành lập Tổ kiểm 

tra dịch vụ văn hóa, xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng quý về dịch vụ lưu trú trên 

địa bàn, hầu hết các cơ sở đều chấp hành quy định, đã lập biên bản nhắc nhở một 

số trường hợp chưa chấp hành đúng quy định. Bên cạnh đó, chỉ đạo xây dựng Kế 

hoạch số 91/UBND ngày 07/3/2018 về việc thực hiện công tác quản lý người 

nước ngoài năm 2018.  

Ngoài ra, Công an phường Tân Lập đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 

75/KH-CAP ngày 04/4/2018 và Kế hoạch số 125/KH-CAP ngày 14/5/2018 về 

việc kiểm tra công tác đăng ký quản lý người nước ngoài, qua đó phối hợp với 

phòng Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Khánh Hòa, Đội An ninh - Công an thành 

phố, Bộ phận Văn hóa thông tin phường, đội thuế phường tăng cường công tác 

kiểm tra.  

Kết quả kiểm tra: Phát hiện 02 trường hợp vi phạm liên quan đến người 

nước ngoài, trong đó: 01 trường hợp sử dụng lao động người nước ngoài không 

phép (04 lao động Trung Quốc), chủ sơ sở không có giấy phép đăng ký kinh 

doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; 01 

trường hợp không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Ra quyết 

định xử phạt với số tiền: 120.000.000 đồng. 

Câu 59 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm 

tra, giải quyết đảm bảo an ninh trật tự tại các nhà trọ cho thuê (kể cả người nước 

ngoài) trên địa bàn xã Vĩnh Hiệp gây mất an ninh trật tự, địa phương không quản 

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

Trong thời gian qua, trên địa bàn xã Vĩnh Hiệp xuất hiện nhiều nhà trọ cho 

người Việt Nam và người nước ngoài thuê, bao gồm nhiều thành phần trong xã 

hội với nhiều lứa tuổi, ngành nghề, trình độ văn hóa khác nhau nên dễ xảy ra tình 
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trạng mất an ninh trật tự, các đơn vị liên quan chưa thể quản lý hết được. UBND 

thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công 

an xã Vĩnh Hiệp phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, bảo vệ 

các mục tiêu cũng như thực hiện có hiệu quả các nội dung “Toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc trong tình hình mới” và đạt được những kết quả nhất định. Việc 

quản lý những người đăng ký tạm trú, kể cả người nước ngoài được Công an xã 

tổ chức quản lý chặt chẽ, đúng quy định hiện hành.  

Để làm tốt công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự tại các nhà trọ cho 

thuê, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị quán triệt Thông tư 53/2016/TT-

BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định các thức thực hiện khai báo, tiếp 

nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam và hướng dẫn đăng ký, 

khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh 

Khánh Hòa cho các đơn vị liên quan và các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố. 

Thông qua đó, đã có danh sách 31 cơ sở kinh doanh lưu trú cho người nước ngoài 

thuê trên địa bàn xã Vĩnh Hiệp để triển khai kế hoạch kiểm tra lưu trú các cơ sở 

này trong thời gian tới. Đồng thời, tiến hành nhắc nhở và xử phạt các cơ sở kinh 

doanh lưu trú cho người nước ngoài thuê nhưng không khai báo theo Thông tư 

53/2016/TT-BCA nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở này để công tác quản 

lý người nước ngoài được chặt chẽ hơn. 

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

thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra lưu trú, hoạt 

động vi phạm của các cơ sở kinh doanh lưu trú nói chung và cho người nước 

ngoài thuê nói riêng trên địa bàn thành phố, hạn chế tối đa tình trạng mất an ninh 

trật tự tại các nhà trọ cho thuê. 

Câu 60 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

tăng cường công tác kiểm tra việc dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay. (Cử tri 

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

Để tăng cường quản lý công tác dạy thêm, học thêm UBND thành phố đã 

ban hành Công văn số 2521/UBND-GDĐT ngày 03/5/2017 chấn chỉnh công tác 

quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn 

thành phố. Cụ thể ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo các trường thực 

hiện việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định tại các văn bản chỉ đạo của các 

cấp, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp 

với UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về dạy thêm, học 

thêm trong và ngoài nhà trường. 

Hằng năm, UBND thành phố đều thành lập các Đoàn kiểm tra dạy thêm, 

học thêm trên địa bàn thành phố. Ngày 01/4/2018, UBND thành phố đã ban hành 

Quyết định số 1084/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra dạy thêm, học thêm trên 
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địa bàn thành phố năm 2018. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra địa bàn 6 xã, phường: 

Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước, Phước Long, Phước Hòa, Phước Tân và Phương Sơn. 

Qua kiểm tra, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3829/UBND-GDĐT 

ngày 08/6/2018 yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản 

lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn. 

Đối với nội dung cử tri xã Vĩnh Hiệp phản ánh việc dạy thêm, học thêm 

tràn lan trên địa bàn, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hiệp phối hợp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định (nếu có). 

Câu 61 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, 

xử lý các xe tải cố tình chạy vào tuyến đường 23/10 đoạn cầu Chợ Mới và tránh 

ùn tắc khi thi công công trình cầu Chợ Mới, nút giao thông Ngọc Hội. (Cử tri xã 

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

- Việc phân luồng giao thông khi thi công cầu Chợ Mới (đường 23/10) đã 

được Sở Giao thông Vận tải tổ chức phân luồng theo Công văn số 1014/SGTVT-

QLKCHTGT ngày 24/4/2018. Cụ thể: 

+ Đối tượng cấm: Xe khách trên 30 chỗ ngồi (trừ xe buýt), riêng xe tải có 

tải trọng thiết kế từ 1.5T trở lên vẫn giữ nguyên theo giờ cấm xe tải vào trung tâm 

thành phố hiện hữu. 

+ Thời gian cấm trong ngày: Sáng 6h00-7h30, trưa 11h30-13h30, chiều 

16h30-19h00. 

 Tuy nhiên trên thực tế, nhiều xe tải và xe khách trên 30 chỗ ngồi vẫn lưu 

thông qua cầu Chợ Mới trong thời gian cấm, UBND thành phố đã chỉ đạo Công 

an thành phố, Phòng Quản lý Đô thị cùng với sự phối hợp của Đội Thanh tra 

Giao thông số 1 tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý các xe ô tô vi phạm theo 

biển báo cấm lưu thông tại các khung giờ cao điểm khu vực cầu Chợ Mới.    

- Về phương án phân luồng giao thông khi thi công Nút giao thông Ngọc 

Hội: Sau khi thống nhất với các đơn vị liên quan để xem xét phương án phân 

luồng giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo UBND tỉnh phương án dự 

kiến phân luồng tại Công văn số 896/SGTVT-QLCL&ATGT ngày 12/4/2018. 

Dự kiến thời gian tổ chức phân luồng giao thông để thi công là 12 tháng.   

Câu 62 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

kiểm tra, xử lý tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm (đầu giờ buổi 

sáng và cuối buổi chiều) tại nút giao đường 23/10 và đường đi vào Vĩnh Thái do 

có nhiều xe tải lưu thông. (Cử tri xã Vĩnh Hiệp. Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Khu vực xã Vĩnh Thái hiện đang có nhiều công trình, dự án đang thi công; 

Đường Thái Thông, Vĩnh Thái là đường nối giữa đường 23/10 và đường Võ 
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Nguyên Giáp nên phương tiện ô tô tải vận chuyển vật liệu xây dựng, đất, cát… 

lưu thông trên tuyến rất nhiều. Ngoài ra, hiện  trên tuyến Đường 23/10 (đoạn từ 

Lương Đình Của đến Cầu Chợ Mới) đang thi công công trình cấp thoát nước nên 

1 phần đường 23/10 không thể lưu thông. Do đó, dễ gây ùn tắc giao thông vào 

giờ cao điểm sáng, chiều trên tuyến 23/10. 

Để hạn chế tình trạng trên, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố 

chủ động xây dựng xây dựng Kế hoạch số 1923/KH-CSGT ngày 05/09/2018 tăng 

cường các biện pháp đảm bảo TTATGT-MQĐT các tháng cuối năm 2018 trên 

địa bàn thành phố Nha Trang (từ 06/09/2018 đến 31/12/2018). Chỉ đạo lực lượng 

Cảnh sát giao thông, trật tự phối hợp Công an xã Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp tăng 

cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến 

23/10, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp. 

Kết quả từ  ngày 21/06/2018 đến ngày 15/10/2018:  Lập biên bản 38 

trường hợp ô tô vi phạm trên tuyến 23/10, đường đi vào Vĩnh Thái.. Ra quyết 

định xử phạt 26 trường hợp với số tiền: 21.620.000 đồng. Trong đó lỗi vi phạm 

chủ yếu: 

+ Dừng, đỗ sai quy định: 18 trường hợp. 

+ Đi vào đường cấm: 06 trường hợp. 

+ Chở hàng quá tải: 02 trường hợp. 

65. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu tiến hành lắp đặt thêm 

các camera an ninh tại những khu vực tập trung đông người, thường xảy ra mất 

trật tự để đảm bảo an ninh trật tự (Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Thực hiện Đề án “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các hoạt động du 

lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến 

năm 2020”, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 2334/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thông tin chỉ huy 

và lắp đặt hệ thống camera quan sát trên địa bàn thành phố. Sau thời gian thi công 

và lắp đặt, hiện Trung tâm thông tin chỉ huy – CATP Nha Trang đưa vào sử dụng 

34 mắt camera (trong đó có 05 camera hồng ngoại quan sát ban đêm) và gắn kết 

với hệ thống camera an ninh của Trung tâm thông tin chỉ huy – Công an tỉnh; Dự 

án Trung tâm điều khiển và giám sát giao thông thành phố: đang lắp đặt trụ và hệ 

thống camera giao thông (gồm 33 mắt).  

Riêng việc đầu tư xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, 

trật tự tại xã, phường: thành phố đã hỗ trợ kinh phí cùng với kinh phí các địa 

phương xã hội hóa được để đầu tư nhằm giúp các địa phương thực hiện tốt hơn 

công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn quản lý. Đến nay đã có 07 đơn vị xây dựng và đưa vào hoạt 



 

 

28 

động, cụ thể: Phương Sài (44 mắt camera); Phước Tiến (32 mắt camera); Vĩnh 

Hòa (30 mắt camera); Xương Huân (34 mắt camera); Vĩnh Thọ (06 mắt camera); 

Lộc Thọ (45 mắt camera); Vạn Thắng (55 mắt camera). Tuy nhiên, việc gắn kết 

giữa hệ thống camera tại các phường với thành phố không thực hiện được do 

không tương thích về kỹ thuật. 

Từ  khi đi vào hoạt động, hệ  thống Camera giám sát an ninh trật tự trên địa 

bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng 

Công an thành phố trong việc phát hiện, ngăn chặn và giải quyết nhanh chóng các 

vụ va chạm giao thông, các vụ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và các hành vi 

vi phạm pháp luật khác. Hiện nay, hệ thống camera an ninh trên địa bàn thành 

phố đã cơ bản bố trí được những vị trí tập trung đông người, phức tạp về an ninh 

trật tự. Tuy nhiên, do kinh phí phát triển và duy trì (kinh phí bảo dưỡng, sửa 

chữa) hệ thống camera còn gặp nhiều hạn chế nên chưa thể bố trí được hết các 

khu vực tập trung đông người, phức tạp về an ninh trật tự. 

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố  Nha Trang tiếp tục chỉ 

đạo Công an thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu nghiên cứu, phát triển 

hệ thống camera và lựa chọn, lắp đặt, bố trí phù hợp, phục vụ tốt cho công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn quản lý.  

Câu 66. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tăng cường số lần thu 

gom rác để tránh quá tải vào buổi sáng ở khu vực cổng chào chợ Đầm và thực 

hiện tốt hơn xã hội hóa mô hình tự quản thu gom rác để giảm ngân sách nhà nước 

(Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Theo Hợp đồng dịch vụ công ích về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang giữa UBND thành phố Nha Trang và 

Công ty Môi trường đô thị Nha Trang, khu vực phường Vạn Thạnh quét rác với 

tần suất 01 lần/ngày. Riêng khu vực cổng chào chợ Đầm thực hiện quét rác 02 lần 

vào buổi sáng (6 giờ và 8 giờ) và 01 lần vào buổi chiều (18 giờ). 

Câu 67. Đề nghị thành phố chỉ đạo kiểm tra hệ thống chữa cháy tại Chung 

cư Hai Bà Trưng.(cử tri phường Vạn Thạnh) Vấn đề này, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

Ngày 23/07/2018, Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 đã tiến hành kiểm tra 

chung cư 26 Hai Bà Trưng, phường Vạn Thạnh, kết quả kiểm tra hệ thống PCCC 

như sau: 

- Công  trình Chung cư 26 được xây dựng năm 2000, khi xây dựng đã được 

chấp thuận về thiết kế và thiết bị PCCC và được nghiệm thu đảm bảo các điều 

kiện về PCCC để đưa vào hoạt động. Đây là công trình xây dựng trước khi có 
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Luật PCCC; đã được lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, máy bơm chữa cháy, các 

tủ họng nước chữa cháy đảm bảo để chữa cháy ban đầu.  

Hiện nay công trình và thiết bị PCCC lắp đặt và sử dụng đã 18 năm nên hệ 

thống báo cháy, máy bơm chữa cháy, đường ống nước đã hỏng không còn sử 

dụng được; cơ quan PCCC đã nhiều lần kiểm tra kiến nghị khắc phục sửa chữa và 

thay thế mới các thiết bị PCCC, nhưng do thiếu kinh phí để sửa chữa và thay thế 

nên chưa thể khắc phục được.  

- Phương tiện chữa cháy ban đầu: đã trang bị 35 bình chữa cháy các loại tại 

chung cư, có 50 hộ dân tự trang bị các bình chữa cháy xách tay. Tại thời điểm 

kiếm tra chất lượng đảm bảo thường trực chữa cháy. 

Câu 68. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý tình trạng phóng uế 

bừa bãi tại khu vực cổng chào chợ Đầm do tình trạng buôn bán hàng ăn uống 

tràn lan vào ban đêm và buôn bán của chợ đầu mối vào buổi sáng sớm (Cử tri 

phường Vạn Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Để đảm bảo công tác vệ sinh tại chợ Đầm hiện nay, Công ty TNHH MTV 

Chợ Đầm đã ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang quét thu 

gom rác và vận chuyển đổ hằng ngày. Việc quét dọn thu gom rác được thực hiện 

ngày 2 ca (từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ), không để tồn đọng rác qua 

ngày hôm sau. 

Việc buôn bán hàng ăn ban đêm tại khu vực trước cổng chợ hiện nay, có 2 

khu vực buôn bán (từ 18 giờ đến khuya), gồm vỉa hè đường Trưng Nữ Vương thuộc 

phường Vạn Thạnh và vỉa hè chung cư chợ Đầm thuộc phường Xương Huân. 

Đối với khu vực trong chợ từ cổng hàng đêm từ 1 giờ sáng đến 6 giờ 30 

sáng là chợ đêm bán trái cây các tỉnh nhập về và đến 7 giờ là được giải tỏa, quét 

thu gom rác trả lại bãi đậu xe của chợ, Khu vực này có nhà vệ sinh phục vụ cho 

các hộ ban đêm nên việc ô nhiễm rác thải tại khu vực này không có. Tuy nhiên, 

UBND thành phố đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Chợ Đầm tăng cường, thường 

xuyên giám sát và kiểm tra tình hình vệ sinh khu vực này, tiến hành thu gom rác 

thường xuyên, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Câu 69 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử 

lý, đảm bảo cảnh quan xung quanh khu vực chợ Đầm hiện nay đã xây dựng xong 

chợ Đầm mới nhưng rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, điểm tập kết rác tại khu 

vực ngã 3 Nguyễn Thái Học và Tăng Bạt Hổ rất mất vệ sinh (Cử tri phường Vạn 

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

Tại khu vực này công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang đã đặt 01 

thùng rác loại 660l, tuy nhiên người dân vẫn để rác bừa bãi, gây mất vệ sinh. 

Ngày 12/3/2018, UBND phường Vạn Thạnh có văn bản số 417/UBND V/v hỗ 

trợ trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thu gom rác tự quản trên địa bàn 
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phường Vạn Thạnh; Từ ngày 30/6/2018, công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha 

Trang đặt thêm 01 xe cải tiến để tăng khối lượng thu gom rác phát sinh. UBND 

thành phố đã yêu cầu UBND phường Vạn Thạnh tăng cường công tác kiểm tra, 

tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định (bỏ rác vào 

thùng chứa, không để rơi vãi xuống đường). Ngày 14/8/2018, UBND phường 

Vạn Thạnh lại có văn bản số 1220/UBND đề xuất xóa điểm tập kết rác tại ngã 3 

Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Thái Học; hiện nay Công ty cổ phần Môi trường đô thị 

Nha Trang đã thu hồi thùng rác, xóa bỏ điểm tập kết này. 

Câu 70. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý tình trạng hiện nay các 

loại xe thường xuyên đậu đổ tại đường Lý Quốc Sư gây cản trở giao thông (Cử 

tri phường Vạn Thắng). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Trong thời gian qua, trên tuyến đường Lý Quốc Sư vẫn xảy ra tình trạng 

các loại xe dừng, đỗ sai quy định, cản trở giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao 

thông – Công an thành phố đã tham mưu tổ chức, tiến hành nhiều đợt tuần tra, 

kiểm soát nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này. Tuy 

nhiên, tình trạng đậu đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông trên tuyến đường Lý 

Quốc Sư vẫn tiếp tục diễn ra khi không có lực lượng kiểm tra, xử lý.  

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã chỉ đạo 

Công an thành phố tăng cường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an 

phường Vạn Thạnh thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các 

trường hợp xe ô tô đỗ xe sai quy định trên tuyến đường Lý Quốc Sư để đảm bảo 

giao thông được an toàn, thông suốt. Kết quả từ ngày 01/04/2018 đến ngày  

10/07/2018: Đã lập biên bản 15 trường hợp dừng, đỗ sai quy định trên đường Lý 

Quốc Sư.  

Câu 71. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý hiện nay các 

vỉa hè xung quanh trường Trưng Vương để cho người dân chiếm dụng buôn bán, 

không có chỗ cho phụ huynh chờ đưa đón các cháu học sinh (Cử tri phường Vạn 

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

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo phòng Quản lý Đô thị làm việc với 

UBND phường Vạn Thạnh để tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn 

chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán trên tuyến đường Lý Quốc Sư, tập trung 

khu vực cổng trường Trưng Vương. Hiện nay, không còn tình trạng lấn hiếm vỉa 

hè đường Lý Quốc Sư; khu vực trước cổng trường THCS Trưng Vương để kinh 

doanh buôn bán, đảm bảo thông thoáng cho bậc phụ huynh đưa đón các cháu. 

Trong thời gian tới UBND thành phố sẽ tiếp tục theo dõi và chỉ đạo phòng Quản lý 

đô thị và UBND phường Vạn Thạnh tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý các trường 

hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán để tránh tình trạng tái lấn chiếm. 
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Câu 72. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý hiện nay các 

hộ kinh doanh sơn xe máy xung quanh khu vực trường Trưng Vương gây ô 

nhiễm, ảnh hưởng môi trường sống của người dân xung quanh.(Cử tri phường 

Vạn Thắng). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hiện trạng trên tuyến đường Lý Quốc Sư, phường Vạn Thạnh có 03 cơ sở 

sửa chữa xe gắn máy, trong đó cơ sở Quốc Khánh (địa chỉ: 13 Lý Quốc Sư, đối 

diện Trường THCS Trưng Vương) có hoạt động sơn xe máy lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường, mùi sơn phát tán ra môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến người 

dân xung quanh. 

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo phòng Quản lý Đô thị phối hợp 

với UBND phường Vạn Thạnh thường xuyên kiểm tra (tần suất 02 lần/ tuần), xử 

lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đồng thời, yêu cầu cơ sở sửa 

chữa xe máy Quốc Khánh hoạt động sơn xe máy phía trong cơ sở. 

Đến nay, tại khu vực trên không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường để hoạt động kinh doanh, giảm thiểu tối đa mùi sơn phát tán ra môi trường 

xung quanh. 

Câu 73. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo khẩn trương thực 

hiện việc cải tạo, sửa chữa tại Trường Mầm non Vạn Thắng tại hẻm 71 đường 

2/4 không để kéo dài.(Cử tri phường Vạn Thắng) Vấn đề này, UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Việc đầu tư xây dựng điểm trường mầm non Vạn Thắng tại hẻm 71 đường 

2/4 đã triển khai thực hiện. Hiện nay công trình đã hoàn thiện và đang chuẩn bị 

các thủ tục bàn giao để đưa vào sử dụng trong tháng 11/2018. 

Câu 74. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nên lấy ý kiến của người dân 

về quy hoạch tại khu Vạn Đức, phường Vạn Thắng vì vị trí được quy hoạch là 

trường học chưa phù hợp, đề nghị điều chỉnh cho phù hợp hơn. Cử tri đã kiến nghị 

nhưng chưa được tiếp thu, giải thích thuyết phục khi xây dựng quy hoạch này (Cử 

tri phường Vạn Thắng). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Căn cứ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư sông 

Kim Bồng, thành phố Nha Trang đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết 

định 5144/QĐ-UBND ngày 21/12/2012: Khu đất thuộc quy hoạch đất giáo dục 

(quy hoạch mới) là ô đất kí hiệu D3 (quy hoạch trường mầm non) và ô đất kí hiệu 

D4 (trường tiểu học)  

Qua kiểm tra hiện trạng và nguồn gốc sử dụng đất: các lô đất nêu trên là 

đất đìa, đất thủy sản. 

Do đó, việc quy hoạch bổ sung quỹ đất giáo dục trong khu dân cư dựa trên 

quy mô dân số và quỹ đất giáo dục hiện trạng trong khu vực nhằm đáp ứng và 
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phục vụ nhu cầu sinh sống của người dân trong khu vực có dự kiến đến khả năng 

phát triển trong tương lai là phù hợp.   

Câu 78 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Dự án Mường Thanh - Viễn Triều không 

bãi đổ xe, dẫn đến tình trạng khu vực đường Phạm Văn Đồng - Hòn Chồng các 

xe ô tô đậu hết dưới lòng đường, trong khi vỉa hè bị chiếm dụng, gây nguy hiểm 

cho người đi bộ. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý. (Cử tri 

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

- Theo phương án tổ chức kết nối giao thông dự án Tổ hợp Khách sạn và 

căn hộ cao cấp Oceanus, khu Bãi Dương, phường Vĩnh Phước đã được UBND 

tỉnh thống nhất tại Công văn số 10357/UBND-XDNĐ ngày 03/11/2017, việc tổ 

chức đón trả khách phải thực hiện tại khu vực tiếp giáp với đường Nguyễn Hiền. 

Cụ thể: Bố trí 02 bãi xe dừng đón trả khách nằm vị trí tiếp giáp với đường 

Nguyễn Hiền: Bãi xe số 1 bố trí 11 xe khách > 16 chỗ ngồi và Bãi xe số 2 bố trí 

12 xe khách < 16 chỗ ngồi. 

- Riêng đường Phạm Văn Đồng – Hòn Chồng, UBND thành phố đã có 

Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 22/6/2018, trong đó: 

+ Cấm dừng, cấm đỗ đối với tất cả các phương tiện ô tô trên đường Phạm 

Văn Đồng (cả hai hướng) đoạn từ số 34 Phạm Văn Đồng (nhà hàng Thiên Nhiên) 

đến đường Hòn Chồng. 

+ Cấm dừng, cấm đỗ đối với tất cả các phương tiện ô tô trên đường Hòn 

Chồng (cả hai hướng) từ đường 2/4 đến đường Phạm Văn Đồng. 

+ Giao Công an thành phố Nha Trang tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý 

các xe ô tô đỗ xe không đúng quy định. 

Câu 79 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Các đường Hoàng Hoa Thám, Trần 

Hưng Đạo cho phép đỗ xe theo ngày chẳn, lẻ nhưng hiện nay các xe khách của 

các khách sạn vẫn ngang nhiên đỗ xe 02 bên đường bất chấp quy định cấm theo 

ngày. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp mạnh để xử lý. (Cử tri 

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

Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý phương tiện ô tô dừng, đỗ sai quy định 

trên địa bàn thành phố Nha Trang là một trong những nội dung trọng tâm, được 

UBND thành phố chú trọng và thường xuyên chỉ đạo Công an thành phố, Phòng 

Quản lý đô thị liên tục triển khai thực hiện.  

Riêng tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo có cắm biển báo 

“Đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ”. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường công 

tác tuần tra kiểm soát, qua đó tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương 

tiện, các hộ gia đình có phương tiện xe ô tô, các khách sạn trên tuyến đường chấp 

hành nghiêm việc đỗ xe ô tô theo đúng quy định. Sử dụng cùm để khóa bánh xe 

đối với các trường hợp ô tô vi phạm đỗ sai quy định mà người vi phạm lẩn tránh 
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hoặc không có mặt phối hợp làm việc khi lực lượng Cảnh sát giao thông tiến 

hành kiểm tra, lập biên bản, xử lý nghiêm lỗi vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định. 

Kết quả từ  ngày 21/06/2018 đến ngày 15/10/2018: Lập biên bản 84 trường 

hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định trên tuyến Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo. Ra 

quyết định xử phạt với số tiền 54.600.000 đồng. 

Câu 80. 61 hộ dân trong vụ cháy tại cồn Nhất Trí (xảy ra tháng 11/2017) 

đã nhận đất tái định cư, không sinh sống tại địa phương nhưng không chuyển hộ 

khẩu đến nơi sinh sống hiện nay, nên gây khó khăn cho địa phương trong công 

tác quản lý. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý (Cử tri 

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

Sau vụ cháy khu vực Cồn Nhất Trí năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố 

Nha Trang đã chỉ đạo Công an thành phố tiến hành rà soát, cấp lại sổ hộ khẩu cho 

các hộ dân có hộ khẩu thường trú tại khu vực Cồn Nhất Trí và chuyển hộ khẩu cho 

các hộ đã di dời đến địa bàn phường Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thái, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân có sổ hộ khẩu thuận tiện các giao dịch trong đời sống. 

Qua đó, Công an thành phố Nha Trang đã xây dựng Kế hoạch 1363/QLHC 

ngày 18/6/2018 về việc giải quyết hộ khẩu thường trú cho các hộ dân tại khu vực 

Cồn Nhất Trí. Đồng thời, rà soát, lập danh sách các hộ gia đình tại khu vực Cồn 

Nhất Trí đã chuyển đến địa bàn phường Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thái; tuyên truyền 

cho nhân dân nắm các quy định của pháp luật về cư trú, trách nhiệm, quyền lợi 

của công dân trong việc đăng ký thường trú về nơi cư trú mới. 

Kết quả: Qua rà soát, có tổng số 61 hộ tại khu vực cồn Nhất Trí bị ảnh 

hưởng, Công an thành phố đã rà soát và cấp lại sổ hộ khẩu cho 09 hộ có hộ khẩu 

thường trú tại khu vực Cồn Nhất Trí. Đã tiếp nhận và đề xuất giải quyết hồ sơ 

theo đúng quy định của pháp luật đối với 16 trường hợp hộ dân tái định cư về địa 

bàn xã Vĩnh Thái. Phường Vĩnh Trường có 02 hộ dân tại khu vực Cồn Nhất Trí 

chuyển đến sinh sống tại khu tái định cư, lực lượng Cảnh sát khu vực đã đến tận 

nhà hướng dẫn các thủ tục chuyển hộ khẩu về nơi cư trú mới theo quy định cho 

các hộ trên, đồng thời hướng dẫn đến bộ phận tiếp dân một cửa của Công an 

thành phố để nộp hồ sơ; đến nay, các hộ này vẫn chưa đăng ký cấp lại sổ hộ khẩu.  

Bên cạnh đó, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan 

thường xuyên quan tâm, nắm tình hình địa bàn, nắm số hộ ở Cồn Nhất Trí về tái 

định cư tại phường Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thái để kịp thời tuyên truyền, hướng 

dẫn cho số hộ dân này làm thủ tục chuyển nơi đăng ký thường trú về nơi cư trú 

mới theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay các hộ còn lại vẫn chưa 

đăng ký cấp lại sổ hộ khẩu.   

Câu 82 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

giải quyết dứt điểm vụ việc nhà 1/1 Nguyễn Thiện Thuật xây dựng sai quy định 
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(đã có quyết định giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang nhưng 

không thực hiện, gây bức xúc cho người dân Tổ dân phố 12) (Cử tri phường Lộc 

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

UBND thành phố Nha Trang đã 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, trong quá trình tổ chức thi công ông Dũng đã 

thi công sai nội dung giấy phép do UBND thành phố cấp. Cụ thể phần ban công 

tăng thêm 0,6m so với giấy phép. Do đó UBND thành phố đã ban hành Quyết 

định số 7712/QĐ-XPVPHC ngày 03/11/2016 xử phạt vi phạm hành chính và áp 

dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Dũng là tháo dỡ phần ban công 

tăng thêm 0,6m sai phép.  

Tuy nhiên, ngày 19/10/2016, ông Dũng có đơn đề nghị xin tồn tại phần ban 

công sai nội dung giấy phép. Xét thấy toàn bộ phần diện tích ban công nêu trên 

nằm trong ranh giới đất của ông Dũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, không vi phạm lộ giới đường hẻm, không ảnh hưởng đến hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan khu vực, ông Dũng đã chấp hành thực hiện 

đóng phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, UBND thành phố 

Nha Trang đã cho phép tồn tại phần sai giấy phép nêu trên. 

Câu 83. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang xem xét làm rõ 

vấn đề đường dây “chạy cấp đất tái định cư” theo Báo Người Cao Tuổi số 41, 

42, 43, 44 ngày 13, 14, 15, 16/3/2018 và thông báo cho cử tri được biết (Cử tri 

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

UBND thành phố đã có văn bản số 3464/UBND-Ttra ngày 28/5/2018 về 

phản hồi bài báo đăng trên chuyên mục đời sống pháp luật ngày 16/3/2018 của 

báo Người cao tuổi.  

Câu 87 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu 

tư xây dựng thêm cầu đò ở khu vực Bãi Miễu phục vụ người dân. (Cử tri phường 

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

Theo điều chỉnh bổ sung Quy hoạch chi tiết giao thông đường thủy nội địa 

tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại 

Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 09/12/2016, khu vực Bãi Miễu chỉ được bố 

trí bến tàu phục vụ hành khách của 02 dự án: Khu du lịch sinh thái Bạch Mai, Bãi 

Miễu và Khu du lịch giải trí và nghỉ dưỡng Trí Nguyên.  

Đồng thời theo Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Trí Nguyên đã 

được phê duyệt thì khu vực Bãi Miễu được quy hoạch là khu vực neo đậu tàu 

thuyền. Bến tàu phục vụ dân sinh Khu dân cư đảo Trí Nguyên được quy hoạch tại 

vị trí bến tàu hiện hữu đang sử dụng. Như vậy nội dung kiến nghị của cử tri xây 
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dựng bến tàu phục vụ dân sinh tại khu vực Bãi Miễu là không phù hợp với quy 

hoạch đã được phê duyệt. 

Câu 89 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

công bố lại quy hoạch khu vực hẻm 324 Lê Hồng Phong để người dân biết và tiến 

hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ổn định cuộc sống. (Cử tri 

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

Hiện nay, khu vực hẻm 324 Lê Hồng Phong được quản lý quy hoạch theo 

các đồ án sau: 

- Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị mới 

Lê Hồng Phong I, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2909/QĐ-UBND ngày 29/9/2016.  

+ Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị VCN-

Phước Long (khu 1), thành phố Nha Trang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 3935/QĐ-UBND ngày 23/12/2016.  

Để tạo điều kiện cho người dân trong khu vực cập nhật thông tin về các đồ 

án quy hoạch nêu trên, UBND thành phố đã ban hành Văn bản  số 4568/UBND-

QLĐT ngày 05/7/2018 yêu cầu các chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Bất động sản Hà 

Quang và Công ty Cổ phần VCN) phối hợp UBND phường Phước Hải niêm yết 

công khai hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND phường để người dân được biết và 

tiến hành các thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ổn định cuộc sống.  

Câu 92. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý việc một số hộ dân để 

các vật dụng che chắn, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị tại khu vực 

vành đai thuộc khu đường sắt.(Cử tri phường Phước Hải) Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Ngày 29/01/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1152/QQĐ-

UBND-QLĐT tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường trong 

công tác quản lý, kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên 

địa bản, lấy cơ sở đánh giá xếp loại cuối năm đối với UBND các xã, phường 

được giao nhiệm vụ. Đồng thời, UBND thành phố đã triển khai thực hiện Đề án 

thành lập các tổ công tác liên phường sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương.  

Hiện nay, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác liên phường số 1 

tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh 

buôn bán tại khu vực gác chắn Mã Vòng. Hiện nay, qua kiểm tra tại khu vực 

vành đai thuộc khu đường sắt đã khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè. UBND 

thành phố Nha Trang sẽ tiếp tục theo dõi chỉ đạo. 

Câu 93. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra tình trạng xe ôtô 

đậu đỗ hai bên đường Vân Đồn gây mất trật tự an toàn giao thông, người dân 
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không có lối đi, các xe lớn dùng còi hơi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân 

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

Hiện tuyến  đường Vân Đồn chưa cắm biển báo “Cấm dừng, đỗ xe ô tô”. 

Tiếp nhận ý kiến đóng góp của cử  tri, Công an thành phố sẽ có kiến nghị ngành 

chức năng khảo sát, quyết  định cắm biển báo quy định việc dừng, đỗ phương 

tiện ô  tô trên đường Vân Đồn. Lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an thành 

phố Nha Trang đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đồng thời tuyên truyền, 

nhắc nhở người điều khiển phương tiện ô tô dừng, đỗ đúng quy định, không gây 

ùn tắc giao thông trên tuyến đường Vân Đồn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm sử 

dụng còi hơi trong khu đô thị. Kết quả: Đã tổ chức 18 lượt tuần tra kiểm soát trên 

tuyến Vân Đồn, hướng dẫn 09 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ xe theo đúng quy 

định; lập biên bản: 16 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

Câu 94 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử 

lý việc xe ôtô đậu đỗ tại khu vực xung quanh Trường THCS Thái Nguyên trong 

giờ cao điểm (tại vị trí các khung vạch cho đậu đổ xe ô tô) gây ùn tắc giao thông, 

do ô tô chiếm chỗ phần lớn diện tích, xe mô tô của phụ huynh đón các cháu phải 

đậu tràn ra ngoài. (Cử tri phường Phước Hòa). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực xung quanh trường 

THCS Thái Nguyên, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6762/QĐ-

UBND ngày 17/11/2017 tổ chức phân luồng giao thông tại một số tuyến đường và 

khu vực trên địa bàn thành phố Nha Trang. Trong đó quy định cấm dừng, đỗ đối 

với tất cả các phương tiện ô tô tại khu vực trước cổng trường THCS Thái Nguyên. 

Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, tình trạng ùn tắc giao thông trước trường 

THCS Thái Nguyên xuất phát nguyên nhân phụ huynh học sinh dừng, đỗ không 

đúng quy định để đón con em trong giờ tan trường. 

Hiện nay đã khai giảng năm học 2018 - 2019, để giải quyết tình trạng ùn 

tắc giao thông tại khu vực các cổng trường học, UBND thành phố đã chỉ đạo 

Phòng Quản lý đô thị, Công an thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường 

kiểm tra, xử lý các trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định; đồng thời chỉ đạo 

Phòng Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn các trường học trên địa bàn thành phố nhắc 

nhở phụ huynh học sinh sắp xếp xe gọn gàng khi đưa, đón con em đến trường. 
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PHỤ LỤC 02 

Những kiến nghị cử tri UBND thành phố đang triển khai giải quyết 

(Ban hành kèm Công văn số    8368   /UBND-VP ngày  23   /  11  /2018 

của UBND thành phố Nha Trang) 

Câu 1 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem 

xét đầu tư thêm các nhà vệ sinh dọc tuyến biển để phục vụ người dân và du khách 

(Cử tri phường Vĩnh Hải).  

Và Câu 7. Hiện nay, khu vực đường Phạm Văn Đồng (từ cầu vượt đến 

giáp với Hòn Một) chưa có nhà vệ sinh công cộng. Đề nghị thành phố nghiên cứu 

xây dựng một vài nhà vệ sinh công cộng để phục vụ cho nhu cầu của du khách 

ngày một đông và người dân. (Cử tri phường Vĩnh Hải). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Trên tuyến công viên biển hiện nay thành phố đã đầu tư xây dựng 15 nhà 

vệ sinh công cộng phục vụ cho người dân và du khách. Trong đó : 

- 04 nhà vệ sinh ngầm được UBND thành phố đầu tư xây dựng vào năm 

2015, 2016 với kinh phí 1,5 tỷ đồng. Qua hơn 2 năm hoạt động, những nhà vệ 

sinh ngầm nhận được những phản hồi tốt từ người dân và du khách.  

- 02/03 nhà vệ sinh nổi tại các vị trí: công viên phía Bắc cầu Trần Phú và 

công viên đối diện đường Tuệ Tĩnh, UBND thành phố đang có kế hoạch cải tạo. 

- 05 nhà vệ sinh tự động đang hoạt động tốt và 03 nhà vệ sinh bằng 

composite trên tuyến công viên biển đã xuống cấp, UBND thành phố đang có kế 

hoạch thay thế. 

Hiện nay, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích xây 

dựng Đề án Xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng thành phố Nha Trang; với mô hình 

kêu gọi vận động người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp mở cửa miễn phí nhà 

vệ sinh để phục vụ cho người dân và du khách. Mục tiêu của Đề án là: 

 - Vận động các đơn vị trên 32 tuyến đường khu vực trung tâm thành phố 

tham gia Đề án với khoảng 09 nhà vệ sinh, dự kiến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành. 

- Vận động các đơn vị trên 34 tuyến đường khu vực cận trung tâm tham gia 

đề án với khoảng 63 nhà vệ sinh, dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành. 

- Đầu tư xây mới và cải tạo 26 nhà vệ sinh công cộng trên các công viên, 

dự kiến đến năm 2022 sẽ hoàn thành. 

- Chỉnh trang và nâng cấp các nhà vệ sinh hiện có tại các điểm tham quan 

du lịch trên địa bàn thành phố. Đề án sau khi được triển khai sẽ đáp ứng được nhu 

cầu về nhà vệ sinh công cộng cho người dân và du khách. 

Câu 5. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, đầu tư cơ sở hạ 

tầng khu AT đã 18 năm, nhiều tuyến đường chưa xây dựng xong và một số tuyến 
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đã xuống cấp, hư hỏng (đường Ngô Gia Khảm, đường Sư Vạn Hạnh…) (Cử tri 

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

Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách, UBND thành phố đã cho phép đầu 

tư xây dựng 1 số hạng mục công trình thuộc cơ cở hạ tầng khu AT cụ thể như sau: 

- Đường Sư Vạn Hạnh, đường Nguyễn Quyền, đường Lương Ngọc Quyến, 

đường Thái Phiên, UBND thành phố đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại 

Quyết định số 19034/QĐ-CT-UBND ngày 30/10/2017 với tổng mức đầu tư 9,779 

tỷ đồng, giao Ban QLDA các công trình Nha Trang làm chủ đầu tư. Hiện nay, 

công trình đã thi công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

- Đường Ngô Gia Khảm được UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật tại Quyết định số 7467/QĐ-CT-UBND ngày 27/10/2016 với tổng mức 

đầu tư 5,255 tỷ đồng, giao UBND phường Vĩnh Hải làm chủ đầu tư. Hiện nay 

công trình đang thi công thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2018. 

- Xây dựng công viên khu AT trên đường Đội Cấn được UBND thành phố 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 19069/QĐ-CT-UBND ngày 

30/10/2016 với tổng mức đầu tư 1,325 tỷ đồng, giao UBND phường Vĩnh Hải 

làm chủ đầu tư. Hiện nay công trình đang thi công thực hiện, dự kiến hoàn thành 

trong năm 2018. 

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

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

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

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

phố trả lời như sau: 

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

Hải - Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt 

tại Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 17/6/2009, đường Nguyễn Biểu có chỉ 

giới đường đỏ là 13m (điểm đầu là đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối là đường 

2/4). Tuyến đường này, đã được UBND thành phố Nha Trang đầu tư nâng cấp 

theo quy hoạch; hình thức đầu tư theo Nghị quyết 17/NQ-TU của Thành ủy; chủ 

đầu tư là UBND phường Vĩnh Hải. Cụ thể:  

+ Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Phan Phù Tiên: Hoàn thành 

đầu tư năm 2012.  

+ Đoạn từ đường Phan Phù Tiên đến đường Trần Mai Ninh: Hiện nay, 

UBND phường Vĩnh Hải đã thực hiện xong công tác đấu thầu, tuy nhiên quá 

trình triển khai bàn giao mặt bằng một số hộ dân chưa chịu bàn giao, do đó 

UBND phường Vĩnh Hải đang tiếp tục vận động 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 và hồ sơ đã được phê duyệt.  
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+ Đoạn còn lại (Từ đường Trần Mai Ninh đến đường 2/4): Theo quy 

hoạch, đoạn đường này nếu đầu tư phải cần kinh phí lớn do giải tỏa lớn. Vì vậy, 

UBND thành phố chưa bố trí được kinh phí đầu tư theo kế hoạch trung hạn 5 năm 

2016-2020. Hiện nay, để đường Nguyễn Biểu (đoạn từ đường Trần Mai Ninh đến 

đường 2/4) sớm được đầu tư theo nguyện vọng của người dân, UBND thành phố 

đã yêu cầu UBND phường Vĩnh Hải tổ chức họp, vận động nhân dân hiến đất 

làm đường, thực hiện đầu tư đường Nguyễn Biểu theo Nghị quyết 17/NQ-TU của 

Thành ủy. 

Câu 9. Tình hình quản lý chợ Vĩnh Hải quá kém: Người dân lấn chiếm, 

buôn bán cá, các đồ tươi sống khác, đổ nước thải ra đường Nguyễn Khuyến và 

các đường xung quanh chợ gây ô nhiễm. Đề nghị thành phố có biện pháp xử lý. 

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

Thực hiện Kế hoạch số 6040/KH-UBND-QLĐT ngày 28/8/2018 của 

UBND thành phố Nha Trang về việc ra quân xử lý trật tự an toàn giao thông, mỹ 

quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang (Đợt 2 từ ngày 25/8/2018 đến 

25/12/2018), UBND phường Vĩnh Hải thường xuyên ra quân xử lý trật tự an toàn 

giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.  

Về tình hình quản lý chợ Vĩnh Hải, do điều kiện mưu sinh nên người dân 

vẫn chưa chấp hành nghiêm túc (khi tổ công tác đi tuần tra xử lý làm thì họ chấp 

hành, khi tổ công tác nghỉ thì họ lại bày ra buôn bán). Các hộ này là những người 

mới phát sinh từ các nơi khác đến kinh doanh, không phảỉ là tiểu thương trong 

chợ Vĩnh Hải ra kinh doanh. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng Quản lý đô 

thị phối hợp UBND phường Vĩnh Hải xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm 

lòng đường Nguyễn Khuyến và các đường xung quanh chợ để kinh doanh.  

Câu 10. Đề nghị thành phố có giải pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng dán 

quảng cáo khắp nơi trên các đường phố: cho vay, hút hầm vệ sinh... (Cử tri 

phường Vĩnh Hải).  

Và Câu 50. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý việc dán quảng cáo, 

rao vặt tùy tiện nhưng các cơ quan chức năng không có biện pháp giải quyết dứt 

điểm, điều này gây phản cảm và ảnh hưởng tới việc xây dựng Đô thị văn minh 

trên địa bàn phường nói riêng và thành phố Nha Trang nói chung, đồng thời tăng 

cường thêm các nơi đăng quảng cáo, rao vặt miễn phí (Cử tri phường Phước 

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

UBND thành phố đã ban hành văn bản số 5588/UBND-VHTT ngày 

22/8/2017 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 6215/KH-UBND ngày 13/7/2017 

của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ vể việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà 

nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, văn bản số 
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5871/UBND-VHTT ngày 21/8/2018 về 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 Nha Trang và Công văn số 6306/UBND-VP ngày 07/9/2018 của 

UBND thành phố 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 đã chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin phối hợp với UBND 

các xã, phường triển khai nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý và tẩy xóa các bảng 

quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; giao Công ty cổ phần Môi trường đô thị 

Nha Trang chịu trách nhiệm tẩy xóa quảng cáo rao vặt hằng ngày tại 23 tuyến 

đường trung tâm thành phố. Đối với các xã, phường chịu trách nhiệm tẩy xóa các 

tuyến đường trên địa bàn.  

Thời gian vừa qua, thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp từ tuyên truyền, 

vận động ý thức chấp hành pháp luật của mỗi công dân thành phố trong việc giữ 

gìn vệ sinh môi trường, văn minh đô thị thành phố, trong đó đã thực hiện biện 

pháp kêu gọi xã hội hóa lắp đặt được18 trạm dán quảng cáo rao vặt miễn phí để 

người dân có nhu cầu quảng cáo rao vặt được tự do dán tại các trạm trên địa bàn 

các phường trung tâm thành phố. 

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục thực hiện lắp đặt thêm 13 trạm 

quảng cáo rao vặt miễn phí tại 06 xã, phường như sau: xã Vĩnh Hiệp 03 vị trí, 

phường Phước Hải 01 vị trí, phường Phước Long 03 vị trí, phường Vạn Thạnh 02 

vị trí, phường Vĩnh Hải 02 vị trí và phường Vĩnh Thọ 02 vị trí. Sau đó, thành phố 

tiếp tục kêu gọi xã hội hóa thực hiện lắp đặt trạm dán quảng cáo rao vặt miễn phí 

rộng khắp 27 xã, phường. 

Việc xử lý dán quảng cáo trên trụ điện, vách tường, cổng nhà dân được quy 

định tại khoản 1, Điều 51 của 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 quảng cáo và 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 quảng cáo được quy định như sau: 

1. Phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công 

cộng như sau: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ 

quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; 
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b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ quảng cáo. 

* Đối với phường Vĩnh Hải 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, UBND phường Vĩnh Hải đã ra quân tẩy xóa 

quảng cáo rao vặt trên địa bàn phường được 05 lần. Thời gian qua, UBND 

phường Vĩnh Hải chưa xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức dán 

quảng cáo rao vặt trên trụ điện, vách tường, cổng nhà dân trên địa bàn phường. 

* Đối với phường Phước Long 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, UBND phường Phước Long đã ra quân tẩy 

xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn phường được 05 lần. 

Câu 11. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, gây ô nhiễm môi trường, 

ảnh hưởng đến an toàn giao thông diễn ra ở nhiều nơi – Nhất là các đường mới - 

làm xong đến đâu là quán xá mọc lên đến đấy. Đề nghị thành phố có giải pháp 

hữu hiệu để giải quyết. (Cử tri phường Vĩnh Hải).  

Và Câu 76. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tăng cường xử lý 

các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán đảm bảo công bằng (trên 

cùng một tuyến đường nhưng có xe của người dân thì phạt, mà các quán vi phạm 

thì lại không phạt).(Cử tri phường Xương Huân).  

Và Câu 85. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra xử lý việc quản 

lý buôn bán vỉa hè, lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn phường còn nhiều bất 

cập, mất an ninh trật tự, mất vệ sinh và không đảm bảo an toàn giao thông. (Cử 

tri phường Lộc Thọ). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Ngoài các Kế hoạch số 488/KH-UBND-QLĐT ngày 22/01/2018 triển khai 

thực hiện Năm An toàn giao thông 2018 của thành phố Nha Trang, UBND thành 

phố đã thường xuyên chỉ đạo và ban hành các Kế hoạch triển khai các đợt cao 

điểm kiểm tra, xử lý tình hình trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa 

bàn thành phố. Ngày 03/5/2018, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 

2753/UBND-QLĐT và Công văn số 6064 ngày 28/8/2018 ra quân xử lý trật tự an 

toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang (đợt 1 từ 

ngày 03/5/2018 đến ngày 03/8/2018; đợt 2 từ ngày 25/8/2018 đến 25/12/2018). 

Ngày 29/01/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định 1152/QQĐ-

UBND-QLĐT về việc giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các xã, phường thực 

hiện quản lý, kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa 

bản quản lý, làm cơ sở đánh giá xếp loại cuối năm đối với UBND các xã, phường 

được giao nhiệm vụ.  

Câu 13. Mạng đường xung quanh chợ Vĩnh Hải được xây dựng với chất 

lượng rất kém, hiện nay đã hư hỏng xuống cấp. Đề nghị thành phố quan tâm giải 
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quyết và có biện pháp để quản lý và bảo đảm chất lượng các công trình (Cử tri 

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

Mạng đường xung quanh chợ Vĩnh Hải được đầu tư xây dựng năm 2013, 

gồm 02 tuyến đường: đường từ đường 2/4 đến hết ranh giới chợ Vĩnh Hải và 01 

tuyến đường BTXM rộng 5m dài khoảng 70m. Qua thời gian sử dụng nên tuyến 

đường đã bị hư hỏng mặt đường. Ngày 01/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố 

Nha Trang đã ban hành Quyết định số 8098/QĐ-CT-UBND phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nâng cấp cải tạo chợ Vĩnh Hải trong 

đó có nội dung sửa chữa duy tu phần mặt đường bị bong tróc, lồi lõm. Kinh phí 

dự kiến hơn 2,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện và hoàn 

thành dự kiến trong năm 2018- 2019. Hiện nay, UBND phường Vĩnh Hải đang 

lập thủ tục trình UBND thành phố Nha Trang kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

 Đối với nút giao Nguyễn Khuyến -  đường 2 tháng 4: UBND tỉnh Khánh 

Hòa đã thống nhất chủ trương đầu tư tại Văn bản số 5372/UBND-XDNĐ ngày 

01/6/2018, giao cho UBND thành phố Nha Trang tổ chức thực hiện bằng nguồn 

vốn xã hội hóa do Công ty CP Du lịch khoáng nóng Nha Trang Seafood – F17 

chịu 100% kinh phí, thời gian thực hiện 2018-2019. 

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

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

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

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

UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát khu 

vực trên. Ngày 01/6/2018, tổ kiểm tra gồm Phòng Quản lý Đô thị, Công ty Cổ 

phần Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa, Ban QLDA các Công trình 

Xây dựng Nha Trang và UBND phường Vĩnh Hòa kiểm tra thực tế nhận thấy: 

Hiện nay tại dọc tuyến bờ kè chắn sóng đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh 

Hòa có 09 hộ dân lắp nhiều đường ống nhựa dẫn nước biển vào hố ga băng qua 

cống và lắp đặt máy bơm, dây điện, đóng các cọc sắt gây ảnh hưởng hạ tầng kỹ 

thuật và mất mỹ quan đô thị tại khu vực trên. Ngày 06/8/2018 UBND thành phố 

Nha Trang đã có Công văn số 5412/UBND-QLĐT chỉ đạo UBND phường Vĩnh 

Hòa tổ chức họp các hộ dân có liên quan để có phương án tháo dỡ toàn bộ các 

đường ống dẫn nước biển, thiết bị... để đảm bảo mỹ quan đô thị tại khu vực này. 

Hiện nay, UBND phường Vĩnh Hòa đang thống kê các hộ dân nuôi tôm giống tại 

bờ kè Phạm Văn Đồng để có phương án vận động người dân chuyển đổi nghề. 

Câu 19. Đề nghị thành phố kiểm tra và xử lý đoạn hẻm 93 Nguyễn Khuyến 

(Tổ 12, 13); đường Dương Vân Nga (Tổ 9 và 10) thường xuyên nước chảy, đọng 

ô nhiễm khu dân cư, ảnh hưởng cuộc sống người dân (Cử tri phường Vĩnh Hải). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 
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- Hiện nay hẻm 93 Nguyễn Khuyến nằm trong kế hoạch đầu tư hệ thống 

tuyến cống cấp 3 thu gom nước thải của 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 Hoà làm chủ đầu tư. Dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến cuối 

tháng 10 sẽ triển khai thi công. 

- Khu vực khu dân cư tổ 9 Tây Nam (Đường Dương Vân Nga) không có hệ 

thống thoát nước thải sinh hoạt nên nước thải thường xuyên chảy tràn trên mặt 

đường Dương Vân Nga chảy về Xí nghiệp Kỹ nghệ hơi (khu dân cư tổ 10, tổ 11 Tây 

Nam); UBND thành phố Nha Trang đã có văn bản số 4294/UBND-DVCI ngày 

26/6/2018 giao BQL Dịch vụ công ích lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng hệ 

thống thoát nước khu vực này, dự kiến triển khai thi công trong Quý 2 năm 2019 

Câu 20. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết cho kết nối thông 

hệ thống thoát nước đường Trần Quang Diệu và Trịnh Hoài Đức để giải quyết 

tình trạng ngập lụt ở khu dân cư Tổ 3 – 4 Đông Bắc. (Cử tri phường Vĩnh Hòa)  

Và Câu 23. Đề nghị thành phố quan tâm giải quyết tình trạng ngập úng 

khu vực tổ 3, 4 (từ đường Trần Quang Diệu đến đường Trịnh Hoài Đức) (Cử tri 

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

Vị trí ngập úng tại ngã 3 đường Thoại Ngọc Hầu và Trần Quang Diệu 

thuộc dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải do hố thu và cống thoát nước tại khu vực 

này chưa được nạo vét. Hiện nay dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải do Công ty 

TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa làm chủ đầu tư chưa bàn giao hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật cho thành phố quản lý, vận hành. Ngày 14/8/2018 UBND thành 

phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 5632/UBND-DVCI đề nghị Công ty 

TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa kiểm tra nạo vét toàn bộ hệ thống thoát 

nước Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải hoàn thành trước tháng 11/2018. 

Câu 24. Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải D1, D2, D3 và D4 hiện nay chưa có số 

nhà đề nghị thành phố nghiên cứu đặt tên đường cho khu dân cư này (Cử tri 

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

* Về đặt tên đường cho khu dân cư 

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với 

đơn vị tư vấn làm việc với UBND phường Vĩnh Hòa xác định đường cử tri đề 

nghị đặt tên đường và số nhà khu dân cư Bắc Vĩnh Hải là đường D1, D2, D3, D4 

(tạm gọi), có lộ giới hiện trạng là: 

- Đường D1 (tạm gọi): lộ giới là 5m, chiều dài là 122m; 

- Đường D2 (tạm gọi): lộ giới là 5m, chiều dài là 99m; 

- Đường D3 (tạm gọi): lộ giới là 5m, chiều dài là 109m; 

- Đường D4 (tạm gọi): lộ giới là 5m, chiều dài là 99m. 
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Do không thỏa tiêu chí để đặt tên đường của Đề án là: đường được xây 

dựng theo quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định, có lộ giới ≥ 8m, chiều 

dài đường ≥ 100m, nên các đường này chưa đủ điều kiện để đặt tên. 

* Về đánh số nhà cho khu dân cư 

Dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải được thực hiện theo Quyết định số 

4642/QĐ-UB ngày 05/10/2000 và Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 12/4/2012 

của UBND tỉnh Khánh Hòa do Công ty TNHH một thành viên Phát triển nhà 

Khánh Hòa làm chủ đầu tư. 

Đến nay, Dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải chưa hoàn thiện thi công xây 

dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt và chưa bàn giao cơ sở hạ 

tầng cho UBND thành phố Nha Trang quản lý. Do đó, UBND thành phố chưa có 

cơ sở để lập kế hoạch thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà mới cho khu dân 

cư Bắc Vĩnh Hải. 

Câu 26. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đường ống cấp nước sạch 

cho hơn 100 hộ dân sau ga, Hòn Vũ và suối Đá Ràng thuộc thôn Văn Đăng 1, xã 

Vĩnh Lương (Cử tri xã Vĩnh Lương).  

Và Câu 28 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Khu vực thôn Cát Lợi hiện nay 

không có nước sạch, đề nghị thành phố quan tâm có giải pháp hỗ trợ tiền mua 

nước sạch cho người dân, hiện nay người dân phải mua với giá rất cao 40.000 

đồng/m
3
; Đường ống nước sạch đã dẫn đến cầu suối Lỡ (cho hơn 100 hộ dân sau 

ga, Hòn Vũ và suối Đá Ràng thuộc thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương) đề nghị 

thành phố quan tâm đưa đường dẫn nước sạch đến để các hộ dân đang sống ở 

đây sử dụng (Cử tri xã Vĩnh Lương) Vấn đề này UBND thành phố trả lời như 

sau:  

Khu vực Hòn Vũ, suối Đá Ràng thuộc thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương là 

khu dân cư nằm sau ga Vĩnh Lương; nguồn nước để cấp cho khu vực này phải lấy 

từ đường Quốc lộ 1A, hiện nay dự án cấp nước cho thôn Cát Lợi chạy dọc Quốc 

lộ 1A đi qua khu vực nói trên đã được Cục đường bộ III cấp phép thi công. Công 

ty bắt đầu triển khai thi công dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 4 năm 2018. Sau 

khi hoàn thành đưa vào sử dụng công ty sẽ tiến hành lắp đặt đồng hồ nước cho 

các hộ dân. 

Câu 32 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

giải quyết vấn đề cấp nước sạch cho người dân tại khu giáp ranh với đường Võ 

Nguyên Giáp, hiện nay các hộ này chưa có nước sạch sử dụng. Cơ sở hạ tầng 

Khu tái định cư Phúc Khánh 1 xây dựng quá chậm, chưa giao đất cho người dân 

xây dựng nhà, ổn định cuộc sống, đề nghị thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến 

độ và bàn giao đất cho dân. (Cử tri xã Vĩnh Trung). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau:  
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* Đối với việc cấp nước sạch cho người dân tại khu giáp ranh với đường 

Võ Nguyên Giáp:  

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã xây dựng hệ thống cấp 

nước cho các khu dân cư xã Vĩnh Thái, Vĩnh Trung (thành phố Nha Trang), Diên 

An, Diên Toàn (huyện Diên Khánh) giáp ranh với đường Võ Nguyên Giáp. Riêng 

vị trí dọc hai bên đường Võ Nguyên Giáp, hiện nay có nhiều dự án đang lập quy 

hoạch và triển khai thi công nên Công ty chưa thể xây dựng kế hoạch đầu tư hệ 

thống cấp nước cho các khu vực này. Riêng cử tri xã Vĩnh Trung ở khu vực giáp 

ranh nói trên có nhu cầu sử dụng nước, đề nghị người dân tập hợp ý kiến và làm 

đơn gửi đến Công ty Cổ phần Cấp thoát nước để Công ty kiểm tra khảo sát cụ 

thể, lập kế hoạch cấp nước cho từng khu vực. 

* Đối với việc xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Phúc Khánh 1: 

 Dự án Khu đô thị Phúc Khánh 1, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang 

thuộc dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua tại Nghị quyết 

số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2014.  

Theo Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Phúc Khánh 1 thì khu 

vực bố trí tái định cư được bố trí ngay trong khu vực thực hiện dự án, gồm 97 lô 

tại các ô C-01, C-02, C-03, C-04. Bản đồ quy hoạch phân lô đã được niêm yết 

công khai tại trụ sở UBND xã Vĩnh Trung để các hộ dân được biết.  

- Đối với các khu vực mà hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng gồm ô 

C-02 (14 lô), ô C-03 (40 lô): Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Chủ đầu tư) 

đã cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, bàn giao đất tại thực địa cho 12 

trường hợp (tương ứng 12 lô đất). Riêng các hộ dân đã bố trí tái định cư tại ô  

C-02 chưa được giao đất do phía sau khu vực này có nguy cơ bị sạt lở nên UBND 

thành phố đã đề nghị, đôc đốc Chủ đầu tư khẩn trương lập phương án thiết kế 

chống sạt lở khu vực này.  

- Đối với khu vực C-04 (20 lô) các hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt 

bằng: UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3979/UBND-VP ngày 

13/6/2018 chỉ đạo UBND xã Vĩnh Trung phối hợp với Chủ đầu tư, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thành phố tăng cường vận động, giải thích để người dân hiểu, 

nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Sau khi các hộ dân chấp hành bàn giao mặt bằng, 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn sẽ triển khai đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu tái định cư và sớm bàn giao đất cho người dân.  

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

đường Thái Thông, Xuân Sơn vì hiện nay các xe vận chuyển phục vụ các công 
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trình không còn lưu thông nữa, trước tết đã chỉ đạo san gạt tạm thời cho người 

dân đi lại nhưng hiện nay con đường này xuống cấp, người dân đi lại khó khăn 

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

Đường Thái Thông – Xuân Sơn với tổng chiều dài tuyến là 3.344,45m, 

hiện nay gồm 02 đoạn: 

+ Đoạn 1, từ ngã tư đường Thái Thông – đường vào xã Vĩnh Thái đến Kè 

sông Tắc. Đoạn này vào năm 2016, UBND thành phố đã đầu tư nâng cấp đường 

BTXM khoảng 643m. 

+ Đoạn 2, từ Kè sông Tắc đến đường 23/10: chưa được đầu tư do thời gian 

qua lưu lượng xe tải vận chuyển phục vụ các công trình lưu thông lớn. 

Để giải quyết kiến nghị của cử tri về đầu tư nâng cấp đoạn còn lại (hiện 

nay tuyến đường trên các xe tải đã lưu thông hạn chế), UBND thành phố Nha 

Trang đã chỉ đạo cho Ban QLDA Các Công trình xây dựng Nha Trang tiếp tục 

nghiên cứu, lập thiết kế dự toán đầu tư nâng cấp đoạn còn lại theo qui mô dự án 

đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 9485/QĐ-CT-UBND ngày 

30/10/2014.  

Câu 35. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư nâng cấp đoạn bờ 

tràn tại Rọc Dài trên đường Trung tâm xã, thường xuyên bị ngập nước sau xả lũ 

để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong mùa mưa (Cử tri xã Vĩnh Thạnh). 

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

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo 

Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp phòng Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên và 

Môi trường và UBND xã Vĩnh Thạnh kiểm tra, khảo sát và đề xuất phương án 

đầu tư nâng cấp. Sau khi xem xét, ngày 18/9/2018 UBND thành phố đã ban hành 

Công văn số 6525/UBND-QLĐT thống nhất đầu tư nâng cấp tràn Rọc Dài trên 

đường Trung tâm xã Vĩnh Thạnh với kinh phí dự kiến 5 tỷ đồng, thời gian thực 

hiện 2019 – 2020. 

Câu 37. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đặt tên đường 

(đoạn từ đường 23/10 đến đường Nguyễn Lương Bằng, đường Lương Định 

Của)hiện vẫn chưa có tên đường (Cử tri xã Vĩnh Thạnh). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Sau khi kiểm tra hồ sơ đặt tên đường năm 2013, thì đoạn đường trên nằm 

trong quy hoạch theo Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025. 

Đoạn đường từ cầu Vĩnh Phương đến ngã 3 đường Lương Định Của thuộc 

xã Vĩnh Thạnh nằm trong tuyến Đường D1 (đường quy hoạch) điểm đầu từ cầu 
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Vĩnh Phương, xã Vĩnh Thạnh đến ngã 3 tỉnh lộ 3, xã Phước Đồng có lộ giới 50m, 

chiều dài 7.120m. Hơn nữa hiện nay đoạn đường này có rất ít hộ dân sinh sống. 

Vì vậy, UBND thành phố đang kiến nghị UBND tỉnh chờ khi nào thành 

phố triển khai thực hiện thi công xong tuyến Đường D1 theo đường quy hoạch thì 

sẽ tiến hành các thủ tục đặt tên đường theo quy định. 

Câu 42. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, đẩy nhanh tiến độ 

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

quá chậm để bà con phải chờ đợi lâu. Mong các cấp triển khai chi trả sớm để 

người dân bàn giao mặt bằng tiến hành triển khai thi công để điều tiết nước tại 

thôn Đắc Lộc không bị ngập úng vì mùa mưa lũ sắp đến.Việc thực hiện các chính 

sách đền bù, hỗ trợ không được công khai, rõ ràng, không công bằng trong cùng 

một dự án (giá đền bù năm 2015 thấp hơn năm 2017); một số hộ dân hiện nay 

vẫn chưa niêm yết.Việc tổ chức thực hiện các dự án của cán bộ Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thiếu công khai, minh bạch, tùy tiện; thái độ đối với dân chưa đúng 

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

UBND thành phố đã có thông báo số 196/TB-UBND ngày 20/4/2015 về 

thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ chứa nước Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, với tổng 

diện tích 99ha. UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành 

phố phối hợp với UBND xã Vĩnh Phương tiến hành triển khai dự án theo quy 

định. Trong quá trình triển khai, khi đo đạc lại thực tế thì có sự thay đổi về ranh 

giới thực hiện dự án. Do đó, UBND thành phố đã có Thông báo số 1370/TB-

UBND ngày 19/10/2017 về điều chỉnh diện tích thu hồi từ 99ha (theo thông báo 

số 196/TB-UBND ngày 20/4/2015) còn 71,5 ha. Việc thay đổi diện tích thu hồi 

đã làm chậm tiến độ thực hiện dự án.  

Trong quá trình triển khai dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

phối hợp với UBND xã Vĩnh Phương tổ chức họp thông báo thu hồi đất phổ biến 

về mục đích thu hồi đất, họp lấy ý kiến dân cư về nguồn gốc sử dụng đất, họp 

vận đông, niêm yết phương án đã thông qua Hội đồng bồi thường tại trụ sở 

UBND xã Vĩnh Phương, mỗi buổi họp đều có biên bản. Chính sách đền bù hỗ trợ 

được thực hiện công khai minh bạch theo quy định hiện hành của Pháp luật. Giá 

đền bù của dự án được thực hiện theo những văn bản pháp lý hiện hành của 

UBND tỉnh Khánh Hòa.  

Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng của dự án là 211 trường hợp (264 thửa), 

đã thực hiện chi trả cho 26 trường hợp.  

Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm khẩn trương phối hợp 

cùng các đơn vị liên quan và các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án tiến hành 

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

các thửa đất mới phát sinh thu hồi. Đối với các trường hợp chưa được niêm yết, 
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Trung tâm đang thực hiện hoàn thiện phương án để thông qua Hội đồng bồi 

thường, sau khi Phương án được thông qua sẽ được niêm yết tại xã. Dự kiến cuối 

năm 2018, thành phố sẽ chi trả 77 trường hợp. Các trường hợp còn lại, UBND 

thành phố sẽ tiếp tục chi trả theo quy định.   

UBND thành phố đã chấn chỉnh và chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Phát triển 

quỹ đất quán triệt công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm phải luôn giữ thái độ 

đúng mực, giải thích về chính sách chế độ thực hiện dự án cho người dân được biết. 

Câu 47. Đề nghị thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc chạy 

dọc tuyến 23/10 nhưng không thấy cơ quan chức năng nào xử lý (Cử tri phường 

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

Công an thành phố đã xây dựng kế  hoạch chuyên đề xử  lý tình trạng “xe 

dù, bến cóc”  từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng 

cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của phương 

tiện xe ô tô khách trên tuyến 23/10 và các tuyến đường khác trên địa bàn thành 

phố Nha Trang. Kết quả: đã lập biên bản 18 trường hợp đón, trả khách không 

đúng quy định; 23 trường hợp không có hợp đồng, danh sách hành khách, 03 

trường hợp đi không đúng tuyến. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an 

thành phố xử  lý nghiêm các trường hợp vi phạm “xe dù, bến cóc” trên địa bàn 

thành phố.  

Câu 49. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ 

quan liên quan xem xét nguyên nhân và có biện pháp khắc phục hệ thống cống 

cuối đường Trường Sơn thường xuyên chảy tràn ra khu vực xung quanh, bốc mùi 

hôi thối, gây ô nhiễm môi trường (tại khu vực này có các Doanh nghiệp chế biến 

Thủy sản) (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời 

như sau: 

Qua kiểm tra, các hố thu, tuyến cống cuối đường Trường Sơn lâu ngày 

không được nạo vét, nước ứ đọng trong lòng cống không thoát được chảy tràn lên 

mặt đường, phát sinh mùi hôi.  

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Trường Sơn do UBND 

phường Vĩnh Trường làm chủ đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 

2014 nhưng chưa bàn giao để quản lý vận hành. UBND thành phố đã có Công 

văn số 5561/UBND-DVCI ngày 13/8/2018 và Công văn số 7259/UBND-DVCI 

ngày 17/10/2018 giao UBND phường Vĩnh Trường kiểm tra nạo vét toàn bộ hệ 

thống thoát nước đường Trường Sơn (đoạn từ Công ty CP XD Công trình 510 

đến DNTN Hùng Dũng). 

Hiện nay, UBND phường Vĩnh Trường đang phối hợp với nhà thầu thi 

công tiến hành nạo vét hệ thống thoát nước tại khu vực trên, dự kiến hoàn thành 

trong tháng 12/2018. 
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Câu 51. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết đầu tư làm 

đường tại Khu dân cư số 10 Võ Thị Sáu (trong đó có phần đất đang tranh chấp 

liên quan đến tôn giáo) để nhân dân thuận tiện việc đi lại vì hiện nay đã xuống 

cấp, ngập úng khi trời mưa (Cử tri phường Phước Long). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Qua kiểm tra hiện trạng, đường tại khu dân cư số 10 Võ Thị Sáu là hẻm số 

10 đường Võ Thị Sáu, phường Phước Long. Tuyến hẻm này có hiện trạng mặt 

đường là đường đất rộng từ 2,5-7m, chiều dài khoảng 200m; là lối đi vào khu dân 

cư và Nhà dòng Giuse. Việc người dân kiến nghị đầu tư nâng cấp tuyến hẻm để 

nhân dân đi lại thuận lợi là cần thiết. Tuy nhiên phần đất tuyến hẻm này đang có 

tranh chấp liên quan đến Nhà dòng Giuse chưa được giải quyết. Vì vậy việc đầu 

tư tuyến hẻm tại thời điểm này chưa có cơ sở để giải quyết. 

Câu 54. Về trật tự, mỹ quan và văn minh đô thị: 

- Đề nghị thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương có 

biện pháp xử lý nghiêm, triệt để tình trạng dán quảng cáo trên các trụ điện, nơi 

công cộng… ô nhiễm môi trường cảnh quan, tốn kém kinh phí (sơn tẩy, xóa bỏ, 

các quảng cáo); hoặc quy định một khu vực để làm nơi quảng cáo chung, tránh 

tình trạng dán giấy quảng cáo, rao vặt tràn lan; 

- Đề nghị thành phố Nha Trang nghiên cứu quy hoạch riêng các khu vực 

để tập trung các cơ sở nghề gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư như gò, hàn, cưa, cắt 

vật liệu xây dựng, mua bán phế liệu… nhằm khắc phục tình trạng như hiện nay, 

gây ồn ào, ô nhiễm và tiềm ẩn các nguy cơ tai nạn khác. (Cử tri phường Phước 

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

* Về tình trạng dán quảng cáo trên các trụ điện, nơi công cộng… ô 

nhiễm môi trường cảnh quan 

Đã trả lời tại câu 10 

* Về vấn đề nghiên cứu quy hoạch riêng các khu vực để tập trung các 

cơ sở nghề gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư  

Theo Đề án Quy hoạch chi tiết dọc 2 bên đường từ ngã 3 Đồng Bò đi 

Trảng É Quốc lộ 1A đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo Quyết định 

số 906/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 theo đó có bố trí khu vực Công nghiệp vừa và 

nhỏ không độc hại, không có nước thải công nghiệp. Do đó có thể bố trí tập trung 

các ngành nghề ô nhiễm như gò, hàn, cưa cắt công nghiệp về tập trung tại đây. 

Tuy nhiên, hiện nay chưa bố trí nguồn vốn nên chưa thể thực hiện. 

Để giải quyết việc di dời các điểm, cơ sở thu mua phế liệu ra khỏi khu vực 

đông dân cư, Ngày 09/10/2018, UBND thành phố Nha Trang có văn bản số 

6977/UBND-QLĐT trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án chấm dứt hoạt động 

các cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Nha Trang. 
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Trong đó, quy định lộ trình cụ thể về thời gian di dời ra khỏi khu vực đông dân 

cư để các cơ sở thu mua phế liệu tự tìm địa điểm, tự di dời ra khỏi khu vực đông 

dân cư nói chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hoặc tự chuyển đổi ngành nghề 

kinh doanh. Sau khi phương án được UBND tỉnh phê duyệt, UBND thành phố sẽ 

tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Câu 58 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

quan tâm, bổ sung ghế đá cho người dân và du khách tại công viên Yến Phi (khu 

vực có bồn nước), vừa qua ở khu vực này có 05 ghế đá loại cũ, sau đó đã dời đi 

chỉ còn 02 ghế đá loại mới (của Doanh nghiệp Toàn Dũng) đặt ở lề đường Trần 

Phú, còn trong công viên và xung quanh bồn nước không còn ghế đá nào. (Cử tri 

phường Tân Lập, Xương Huân). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

- Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đã giao Phòng Quản lý đô thị 

phối hợp với Ban Quản lý dịch vụ công ích và Công ty Cổ phần Môi trường Đô 

thị Nha Trang tiếp nhận 20 ghế đá từ Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh 

trong Lễ khánh thành công trình ngày 13/9/2018; đã thực hiện lắp đặt bổ sung tại 

các Công viên Yến Phi (05 ghế), Công viên bờ biển 4 (phía Bắc cầu Trần Phú: 07 

ghế), công viên Thanh niên A (08 ghế). 

- Để phục vụ cho nhu cầu của người dân và du khách, UBND thành phố 

hiện đã giao Ban Quản lý dịch vụ công ích thực hiện việc đầu tư mua sắm lắp đặt 

thêm ghế đá, dự kiến sẽ lắp đặt 30 ghế đá tại khu vực công viên đường Phạm Văn 

Đồng, thành phố Nha Trang vào tháng 12/2018. 

Câu 63 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm tại khu vực bờ kè thôn Thành Phát hiện nay 

bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường nặng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người 

dân. (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, 

khảo sát hiện trạng môi trường khu vực cảng Hòn Rớ, thôn Thành Đạt, xã Phước 

Đồng. Qua khảo sát, hiện trạng vệ sinh môi trường tại khu vực này có tình trạng 

bốc mùi hôi do các nguyên nhân chính sau: 

- Tình trạng người dân sử dụng trái phép vỉa hè để phơi cá khô gây bốc 

mùi hôi đặc trưng tại khu vực vỉa hè cuối đường Nguyễn Văn Linh. 

- Nước thải từ cống thoát nước mưa của khu dân cư Hòn Rớ do các hộ dân 

và các cơ sở sản xuất kinh doanh đấu nối trái phép khiến vùng biển ven bờ tại 

khu vực Cảng cá Hòn Rớ bị ô nhiễm, rác thải tồn đọng làm nước có màu đen và 

bốc mùi hôi.  

Trước mắt để giải quyết bức xúc của người dân về tình trạng ô nhiễm môi 

trường tại khu vực trên, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1828/UBND-

TNMT ngày 23/3/2018 yêu cầu UBND xã Phước Đồng tăng cường tuyên truyền, 
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vận động người dân không phơi hải sản vỉa hè, lòng đường; phối hợp với Phòng 

Quản lý đô thị thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn 

chiếm vỉa hè, lòng đường; giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố chủ trì, 

thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc đấu nối nước thải của các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh tại khu vực Hòn Rớ. 

Để đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải phát sinh, ngày 18/12/2017, UBND 

tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3849/QĐ-UBND phê duyệt Đề xuất 

dự án Mở rộng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại khu vực nội thị thành phố 

Nha Trang. Theo đó, khu vực Hòn Rớ được xây dựng với quy mô 20km tuyến 

cống thoát nước cho mạng lưới thoát nước cấp 1, 2, 3 với 12 giếng tách, 1.500 

hộp đấu nối tới từng hộ dân. Qua đó giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do 

nước thải của hộ gia đình cũng như nước thải của Cảng cá và chợ thủy sản. Hiện 

nay, Dự án đã triển khai đến giai đoạn hoàn thành thiết kế cơ sở và được UBND 

tỉnh phê duyệt Đánh giá tác động môi trường. 

Đồng thời, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 

20778/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc lập đề án: Làng ngư dân ven biển 

thành phố Nha Trang và giao phòng Quản lý Đô thị tổ chức triển khai thực hiện. 

Phòng Quản lý đô thị đã lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí, và lấy 

ý kiến góp ý các ngành. Trên cơ sở các văn bản góp ý của Sở Giao thông –Vận 

tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Du lịch, Sở Văn 

hóa - Thể thao, hiện nay phòng đang thẩm định hồ sơ để trình thành phố phê 

duyệt trong tháng 11/2018. Khi đề án Làng ngư dân ven biển thành phố Nha 

Trang triển khai thực hiện sẽ chấm dứt tình trạng ô nhiễm tại khu vực bờ kè thôn 

Thành Phát.  

Câu 75 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ 

đạo khẩn trương thi công điểm phụ của Trường Tiểu học Vạn Thắng – Khu đất 

của Công ty Môi trường đô thị bàn giao. (Cử tri phường Vạn Thắng) . Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau:  

Trường Tiểu học Vạn Thắng được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 7633/QĐ-CT-UBND ngày 31/10/2016 

do Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Công trình đã được khởi công xây 

dựng ngày 25/9/2017; Tuy nhiên có một thời gian công trình phải tạm dừng thi 

công để xử lý kỹ thuật xây dựng hố móng, đảm bảo an toàn cho các hộ dân lân 

cận theo yêu cầu của UBND thành phố Nha Trang tại Công văn số 3990/UBND-

QLĐT ngày 14/6/2018. Hiện tại, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu khắc phục và 

tiếp tục triển khai thi công công trình, dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa 

vào sử dụng vào tháng 12/2018. 
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Câu 77 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ 

đạo kiểm tra hệ thống báo cháy tại Chung cư Phan Bội Châu để đảm bảo an toàn 

cho người dân. (Cử tri phường Xương Huân) . Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Trong tháng 3/2018 Ban Chỉ đạo Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu 

hộ (PCCC&CNCH) thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công 

tác PCCC&CNCH tại các chung cư trên địa bàn thành phố. Tháng 4/2018, 

UBND thành phố đã thành lập Tổ kiểm tra công tác PCCC&CNCH các chung cư 

trên địa bàn, tiến hành kiểm tra Chung cư Phan Bội Châu, tổ dân phố 3, Duy 

Phước, phường Xương Huân vào ngày 11/4/2018, với kết quả như sau: 

1. Hồ sơ PCCC tại Chung cư đã được lập, tuy nhiên chưa được cập nhật, 

bổ sung đầy đủ. 

2. Hệ thống PCCC&CNCC: Hệ thống báo cháy tự động đã lắp đặt và hoạt 

động bình thường; hệ thống cấp nước chữa cháy đã lắp đặt và hoạt động bình 

thường tuy nhiên các cuộn vòi chữa cháy đã bị hỏng, mục nát chưa được thay thế; 

bình chữa cháy cầm tay đã trang bị đủ số lượng quy định tuy nhiên một số bị 

hỏng, không đảm bảo sử dụng; trang phục chữa cháy cho đội viên đội PCCCC cơ 

sở chưa được trang bị. 

3. Lối thoát hiểm: Tại cầu thang hành lang có một số hộ dân đặt chậu hoa, 

cây cảnh, vật dụng cản trở lối thoát hiểm; đèn chiếu sáng sự cố, chưa lắp đặt chỉ 

dẫn lối thoát nạn. 

4. Chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với Chung cư theo quy định.  

Để xử lý các sai phạm nếu trên tại Chung cư Phan Bội Châu, UBND thành 

phố đã yêu cầu Ban Quản trị Chung cư giải trình bằng văn bản kết quả thực hiện 

PCCC&CNCH gửi về Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH thành phố. UBND thành phố 

sẽ tiếp tục theo dõi và yêu cầu Ban Quản trị Chung cư khẩn trương khắc phục 

những thiếu sót trên. 

Câu 81 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ 

đạo các đơn vị thi công tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài đảm bảo đúng 

tiến độ để phục vụ giao thông cho người dân. (Cử tri phường Lộc Thọ) . Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài được UBND tỉnh phê duyệt thi công 

tại Quyết định số1649/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 theo hình thức Hợp đồng BT 

(Xây dựng- Chuyển giao) do Công ty Cổ phần Đầu tư  Hacom Holdings làm chủ 

đầu tư. Hiện nay, tiến độ thi công công trình như sau: 

+ Đoạn từ đầu tuyến Nguyễn Thiện Thuật đến nút giao hẻm 86 Trần Phú: 

đã hoàn thành thi công nền, hệ thống thoát nước, móng cấp phối, hệ thống hào kỹ 
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thuật, thảm bê tông nhựa lớp 1, đang tiếp tục lát và hoàn thiện vỉa hè. Hiện đã cho 

xe lưu thông tạm trên tuyến. 

+ Đoạn hẻm 86: đã thi công hệ thống thoát nước D600 02 bên tuyến, hào 

kỹ thuật móng cấp phối và đang hoàn thiện thảm bê tông nhựa tại nút giao với 

đường Trần Phú. Dự kiến tháng 12/2018 trải thảm nhựa. 

+ Hẻm 96: đã thi công hoàn thành. Hiện chưa kết nối được với Dự án khu 

Trung tâm đô thị Thương mại-Dịch vụ-Tài chính-Du lịch Nha Trang (phân khu 

2A) thông qua nút giao hẻm 96 do Công ty CP Phúc Sơn chưa triển khai nút giao 

hẻm 96. 

Dự kiến tháng 12/2018 hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình đường 

Nguyễn Thiện Thuật nối dài. 

Câu 86. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch và sắp xếp khoa 

học lại vùng nước nuôi trồng thủy sản tại khu vực Bãi Miễu tránh ô nhiễm môi 

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

như sau: 

Thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh 

Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, UBND thành phố Nha 

Trang đã ban hành Quyết định số 6579/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 về việc lập 

Đồ án Quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh Nha Trang đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Theo đó, giao Phòng Kinh tế tổ chức lập 

đồ án quy hoạch, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.  

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng chỉ đạo cơ quan, đơn vị kiểm kê số 

lượng lồng bè trong vùng quy hoạch NTTS, kết quả: Trên vịnh Nha Trang hiện 

có 155 bè /4.056 ô, lồng; trong đó khu vực Trí Nguyên (Hòn Miễu): 126 bè/3.346 

ô, lồng. Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và các đơn vị liên 

quan triển khai dự án “Sắp xếp, bố trí lại lồng bè hiện có trên vịnh Nha Trang 

theo đúng vùng nuôi và năng lực lồng bè hiện có”.  

Theo kế hoạch, lộ trình sẽ thực hiện các bước sau: 

- Từ kết quả thống kê năng lực chính thức đưa số liệu vào đồ án quy hoạch 

chi tiết. Giải quyết số lượng ô, lồng buộc tháo dỡ do hành vi sử dụng mặt nước 

trái phép (đóng mới, mở rộng ô, lồng), bằng cách vận động các hộ nuôi tự tháo 

dỡ hoặc tổ chức cưỡng chế nếu chủ bè không tự nguyện tháo dỡ. 

- Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè trên 

vịnh Nha Trang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Dự kiến thời gian 

hoàn thành tháng 10/2018. 



 

 

54 

- Xây dựng Dự án bố trí sắp xếp vùng nuôi trồng thủy sản. Dự kiến thời 

gian hoàn thành phê duyệt Dự án tháng 11/2018. 

- Thi công các công trình phục vụ bố trí vùng nuôi (thả rạn nhân tạo và 

phao). Dự kiến thời gian hoàn thành tháng 4/2019. 

- Tổ chức di dời và hỗ trợ di dời (nếu có) các bè về đúng toạ độ đã được 

phê duyệt trong dự án bố trí sắp xếp vùng nuôi trồng thủy sản. Dự kiến thời gian 

hoàn thành tháng 5/2019. 

Để bố trí sắp xếp khoa học lại vùng nuôi trồng thủy sản như ý kiến của cử 

tri phường Vĩnh Nguyên, UBND thành phố đề nghị cử tri phường Vĩnh Nguyên 

nhất là các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản đồng thuận với chủ trương của thành 

phố, vận động các chủ bè tự nguyện giảm năng lực nuôi hiện trạng, áp dụng quy 

trình kỹ thuật nuôi mới và công nghệ tiên tiến để sản xuất đạt tính bền vững. 
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PHỤ LỤC 03 

Những kiến nghị cử tri đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc  

các Sở ban ngành 

(Ban hành kèm Công văn số          /UBND-VP ngày       /       /2018 

của UBND thành phố Nha Trang) 

Câu 21. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nâng cấp, duy tu đường 

Nguyễn Khắc Viện vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng, ô nhiễm 

môi trường, ảnh hưởng đi lại và cuộc sống của người dân (Cử tri phường Vĩnh 

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

Đường Nguyễn Khắc Viện có chiều dài 199m, hiện trạng lộ giới rộng từ 

7m-8m, trước đây người dân sống 2 bên tuyến đường được cấp GCN quyền sử 

dụng đất và cấp phép xây dựng theo quy hoạch có lộ giới 10m. Cụ thể theo Đồ án 

quy hoạch điều chỉnh Khu dân cư ba Làng, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 01/8/2003 

thì quy hoạch lộ giới đường Nguyễn Khắc Viện là 10m. Tuy nhiên theo Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Vĩnh Hải - Vĩnh Hòa, 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 

đường Nguyễn Khắc Viện có chỉ giới đường đỏ là 13m.  

Ngày 14/9/2015, UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 

3271/QĐ-UBND cho phép lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường 

Nguyễn Khắc Viện với quy mô xây dựng, mở rộng theo đúng lộ giới quy hoạch. 

Trong thời gian qua, UBND phường Vĩnh Hòa đã tiến hành vận động nhân dân 

đóng góp đất nâng cấp mở rộng đường theo Nghị quyết số 17-NQ/TU của Thành 

ủy Nha Trang nhưng do diện tích đóng góp quá nhiều nên chưa được người dân 

đồng thuận. Mặt khác, đường Nguyễn Khắc Viện có lưu lượng giao thông ít, 

trong những năm qua thành phố đã đầu tư nhiều tuyến đường khác phục vụ việc 

đi lại của người dân khu vực trên: như đường Phó Đức Chính, đường Lê Văn 

Huân...đều có lộ giới 10m, đến nay đều được đưa vào sử dụng hiệu quả. 

Về việc kiến nghị xin điều chỉnh chỉ giới đường đỏ từ 13m thành 10m, 

UBND tỉnh đã có Công văn số 2220/UBND-XDNĐ ngày 21/3/2017 giao Sở Xây 

dựng chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải và UBND thành phố Nha Trang 

xem xét báo cáo. Ngày 07/4/2017, Sở Xây dựng có Công văn số 1013/SXD-

KTQH báo cáo, theo đó đề nghị rà soát lại việc cấp GCN quyền sử dụng đất và 

cấp Giấy phép xây dựng cho các hộ dân để làm cơ sở tham mưu giải quyết.  

Hiện nay, trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc điều chỉnh lộ giới, 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa tiếp tục vận động nhân 

dân đóng góp đất để thực hiện đầu tư đường theo Nghị quyết 17/NQ-TU (tỷ lệ 

nhà nước 80%- nhân dân 20%). 



 

 

56 

Câu 64. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu Biệt thự sinh thái 

Quốc Anh, chủ đầu tư không thỏa thuận với người có quyền sử dụng đất, giá đền 

bù không công bằng (người được tính là đất rừng, người tính là đất ở trong cùng 

một dự án) và thấp hơn so với các dự án cùng tiểu khu (dự án Bến tàu du lịch 

thỏa thuận với dân 2 triệu đồng/m
2
, dự án Quốc Anh chỉ từ 20.000 đồng – 29.750 

đồng/m
2
). Mặt khác, dự án làm mất chỗ neo đậu ghe tàu của gần 200 hộ dân (với 

trên 700 nhân khẩu) tại đây. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Xem lại giá đền bù, hỗ trợ tái định cư; xác định vị trí neo đậu ghe tàu 

thuận tiện cho người dân (nếu tiếp tục cho thực hiện dự án); 

- Xem xét thu hồi dự án, vì theo Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 

01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự án đã quá thời hạn cấp phép theo Giấy 

chứng nhận đầu tư. (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

1. Xem lại giá đền bù, hỗ trợ tái định cư; xác định vị trí neo đậu ghe 

tàu thuận tiện cho người dân (nếu tiếp tục thực hiện dự án) 

Về việc xem lại giá đất đền bù, hỗ trợ tái định cư:  

Dự án khu biệt thự Quốc Anh là dự án nhà nước thu hồi đất được Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

10/12/2014 về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và được triển khai theo 

Thông báo số 52/TB-UBND ngày 05/02/2016 của UBND thành phố Nha Trang 

về việc thu hồi để thực hiện dự án Khu biệt thự Quốc Anh. Do đó, giá đất cụ thể 

để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và giá đất tái định cư đối với các 

trường hợp thu hồi đất thưc hiện dự án Khu biệt thự Quốc Anh sẽ được thực hiện 

theo Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 25/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

Về việc xác định vị trí neo đậu ghe tàu thuận tiện cho người dân (nếu tiếp 

tục thực hiện dự án):  

Xác định vị trí neo đậu ghe thuận tiện cho người dân: Theo Văn bản 

số 9337/UBND-XDND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giải 

quyết đơn kiến nghị của bà Hà Xuân Quỳnh và các hộ dân thôn Phước Hạ, 

UBND tỉnh đã có ý kiến trả lời như sau: “tại vị trí nằm liền kề với dự án khu biệt 

thự Quốc Anh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã bố trí quy hoạch một bến tàu dùng 

chung tại khu vực này để đảm bảo trong công tác quản lý giao thông đường thủy 

phục vụ các dự án du lịch tại cụm đảo Trí Nguyên và nhu cầu sinh sống bằng 

nghề biển của các hộ dân trong khu vực do Công ty TNHH du lịch Trí Nguyên- 

Nha Trang làm chủ đầu tư (Theo Thông báo số 401/TB-UBND ngày 04/8/2014 

của UBND tỉnh Khánh Hòa với diện tích 14ha).” 
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Do vậy trước khi dự án bến tàu du lịch dùng chung do Công ty TNHH du 

lịch Trí Nguyên - Nha Trang làm chủ đầu tư chưa triển khai đầu tư xây dựng, các 

hộ dân sinh sống bằng nghề biển nếu có nhu cầu có thể neo đậu tạm thời tại vị trí 

khu vực mặt nước được quy hoạch làm bến tàu dùng chung để đảm bảo giao 

thông đường thủy trong khu vực này.  

2. Xem xét thu hồi dự án, vì theo Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 

01/12/2017 của UBND tỉnh, dự án đã quá thời hạn cấp phép theo Giấy chứng 

nhận đầu tư. 

Dự án khu biệt thự Quốc Anh là dự án nhà nước thu hồi đất, thực hiện theo 

Thông báo số 52/TB-UBND ngày 05/02/2016 của UBND thành phố Nha Trang 

và được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-

HĐND ngày 10/12/2014 về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn, do vậy 

UBND thành phố đã có Báo cáo số 2649/UBND-TNMT ngày 27/04/2018 gửi 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc hỗ trợ công ty TNHH Quốc Anh NT trong việc 

đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu biệt thự Quốc Anh có 

nội dung: “thống nhất việc cho Công ty TNHH Quốc Anh NT gia hạn thời gian 

thông báo thu hồi đất của dự án Khu biệt thự Quốc Anh từ năm 2018 đến hết năm 

2019 để công ty TNHH Quốc Anh NT có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự 

án”. Ngày 22/05/2018 UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 4971/UBND-

XDNĐ thống nhất việc gia hạn như báo cáo của UBND thành phố Nha Trang.  

Để hạn chế thiệt thòi cho người dân khi bị Nhà nước thu hồi đất để thực 

hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố đã có văn bản số 

5715/UBND-TNMT ngày 16/8/2018 kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét 

về giá đất bồi thường. Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh có văn bản số 

10119/UBND-XDNĐ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo. Ngày 15/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có Công văn số 4983/STNMT-GĐBTTĐC báo cáo, theo đó qua rà soát lại 

phương án xác định giá đất bồi thường dự án Khu biệt thự Quốc Anh là đúng 

theo quy định nên không có cơ sở xem xét đề nghị của thành phố; đề nghị UBND 

thành phố Nha Trang kiểm tra, rà soát hiện trạng khu vực thu hồi đất nằm trong 

khu dân cư và bổ sung hồ sơ, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án bổ 

sung giá đất nông nghiệp trong khu dân cư, trình phê duyệt theo quy định để làm 

cơ sở lập phương án bồi thường.  

Câu 84. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm xây dựng thêm các 

trường Mầm non trên địa bàn phường do còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu 
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người dân (Cử tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời 

như sau: 

Trong những năm qua, UBND thành phố đã rất quan tâm đầu tư cho giáo 

dục mầm non phường Vĩnh Nguyên. Cụ thể: Đã đầu tư xây dựng thêm 06 phòng 

học tại trường Mầm non Vĩnh Nguyên 2, xây dựng phòng chức năng và cải tạo 

sửa chữa trường Mầm non Vĩnh Nguyên 1. 

Hiện tại, quỹ đất tại 02 trường mầm non không còn nên không thể mở rộng. 

Để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của nhân dân phường Vĩnh Nguyên, UBND thành 

phố đã có Công văn số 3970/UBND-TNMT ngày 13/6/2018 kiến nghị UBND tỉnh 

sớm có kế hoạch bàn giao quỹ đất trong khu quy hoạch Kho cảng Bình Tân, khu 

đất có ký hiệu CC-02 với diện tích 7000 m
2
. Sau khi UBND tỉnh bàn giao quỹ đất 

trên, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các ngành có liên quan tham mưu đầu tư xây 

dựng thêm trường mầm non trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên theo quy hoạch 

được duyệt. 

Câu 88 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

kiểm tra, xử lý việc thả, dắt chó tắm biển gây phản cảm, ảnh hưởng tới du khách 

và người dân. (Cử tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề này UBND thành phố trả 

lời như sau: 

Hiện nay, mặc dù UBND thành phố đã chỉ đạo Đội Thanh niên xung kích 

lắp đặt nhiều biển báo cấm, nội quy công viên bờ biển, nhưng thời gian qua, tình 

hình thả chó rông (không rọ mõm) đi trên đường, vào công viên, tắm biển chung 

với người dân và du khách tại bãi biển Nha Trang tạo nên hình ảnh phản cảm cũng 

như tiềm ẩn nguy cơ lây truyền dịch bệnh trong cộng đồng, ảnh hưởng đến sức 

khỏe của người dân và du khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng tại thành phố. 

Năm 2016, UBND thành phố đã chủ động phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh 

Khánh Hòa thành lập Tổ liên ngành gồm: Chi cục Thú y, Công an, Đội Thanh 

niên xung kích và Phòng Quản lý đô thị. Qua triển khai, Tổ liên ngành đã làm tốt 

công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm và tạm giữ vật nuôi 

nên tình trạng trên giảm hẳn, được nhân dân và du khách đồng tình ủng hộ. Tuy 

nhiên, theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn thì: “UBND cấp xã có trách nhiệm quy định cụ thể việc bắt, giữ 

chó thả rông 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…” do đó Chi cục Thú y tỉnh 

Khánh Hòa (Trạm Thú y Nha Trang) đã không còn tham gia Tổ liên ngành cũng 

như không xử lý các hành vi vi phạm hành chính và tạm giữ vật nuôi. Trong khi 

đó, thành phố Nha Trang khó có thể thành lập 27 đội chuyên trách bắt chó thả 
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rông với đội ngũ có chuyên môn nghiệp vụ về thú y cho 27 xã, phường cũng như 

phải xây dựng các cơ sở để tạm giữ vật nuôi. 

Tiếp thu phản ánh của người dân, ngày 20/11/2017, UBND thành phố đã 

có Công văn số 7977/UBND-TNXK báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ 

đạo các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa và Chi 

cục Thú y tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ, phối hợp với UBND thành phố Nha Trang 

thành lập Tổ liên ngành xử lý chó thả rông trên địa bàn thành phố (Trạm Thú y 

thành phố Nha Trang hiện có cơ sở tam giữ tang vật, kỹ năng bắt chó thả rông và 

nghiệp vụ chuyên môn thú y). 

2. Kiểm tra xử lý thú y đối với các trường hợp chó thả rông chưa tiêm ngừa 

phòng bệnh dại trên địa bàn thành phố Nha Trang.  

3. Triển khai Tổ liên ngành tuyên truyền, nhắc nhở, đẩy đuổi và xử lý chó 

thả rông theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

Ngày 28/11/2017, UBND tỉnh có Công văn 1604/VP-UBND chuyển Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất. Trong khi chờ sự hỗ trợ 

của Sở, UBND thành phố đã chỉ đạo Đội công tác liên ngành thành phố do Đội 

Thanh niên xung kích chủ trì tiến hành nhắc nhở, đẩy đuổi. Tuy nhiên, Đội công 

tác liên ngành không có chức năng xử lý các hành vi vi phạm hành chính và tạm 

giữ vật nuôi nên xử lý không hiệu quả. 

Câu 90. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý việc một số hộ 

dân tại khu vực Đồng Muối I chăn nuôi gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường, 

đã vận động nhiều lần nhưng chưa được giải quyết (Cử tri phường Phước Hải).  

Và Câu 91 (Đã trả lời tại kỳ họp 6). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và di 

dời các lò giết mổ ra khỏi khu dân cư. (Cử tri phường Phước Hải) . Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND phường Phước Hải đã thành lập Kế hoạch số 540/KH-UBND ngày 

21/5/2018 để kiểm tra hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Phước 

Hải. Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra đã yêu cầu các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm thu 

gom chất thải phát sinh đúng quy định, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường. 

Trong thời gian tới, UBND phường Phước Hải tiếp tục lập kế hoạch kiểm 

tra các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của các hộ chăn nuôi gia súc, 

gia cầm trên địa bàn phường xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường. 
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Dự án Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đã được UBND tỉnh Khánh 

Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 

31/10/2017, do UBND thành phố làm Chủ đầu tư. Quy mô dự án giai đoạn 1 là 

3,1ha, tổng mức đầu tư 103,197 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Hiện nay, 

công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đã hoàn thành. 

Đối với tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 12 trường hợp 

hộ dân di dời phục vụ dự án (tương đương 20 thửa ): UBND thành phố đã ban 

hành quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 

11/12 trường hợp, các hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng từ tháng 7/2018. 

Tuy nhiên, hiện nay do địa điểm dự án không đáp ứng về tiêu chuẩn 

khoảng cách tối thiểu đối với khu dân cư, nghĩa trang, sông, suối theo QCVN 01- 

150:2017/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn nên 

Hồ sơ đánh giá tác  động môi trường không được phê duyệt. 

Ngày 04/10/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo kết luận 

số 622/TB-UBND về việc nghe báo cáo hồ sơ đánh giá  tác động môi trường của 

dự án. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn 

chủ trì rà soát quy hoạch các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh; khảo sát tìm vị trí khác 

thực hiện khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung thành phố Nha Trang đảm bảo phù 

hợp với quy chuẩn; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng 

khi thực hiện di dời các cơ sở giết mổ không phù hợp với qui hoạch và đồng thời 

giao UBND thành phố Nha Trang nghiên cứu mô hình đầu tư khu giết mổ gia súc, 

gia cầm cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố Nha Trang./. 
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