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    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ NHA TRANG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                Số:        /NQ-HĐND                    Nha Trang, ngày    tháng     năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT  

Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 09  

Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 
 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG  

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Điều 74 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân ngày 20/11/2015; 

 Xét đề nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số 72/BC-HĐND ngày   

17/7/2020 về kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân việc 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân 

dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố tán thành với Báo cáo số 72/BC-

HĐND, ngày 17/7/2020 về kết quả giám sát chuyên đề việc giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI 

của Đoàn Giám sát và nhấn mạnh một số nội dung sau: 

1- Kết quả đạt được 

Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận các nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân 

dân thành phố trong việc chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đã xác 

định rõ việc trả lời kiến nghị cử tri là trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân 

dân thành phố.  

Nhìn chung, công tác tiếp thu, trả lời và giải quyết của các cơ quan chức 

năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện khá nghiêm túc, các ý 

kiến được giải quyết đã góp phần giải quyết được các nguyện vọng, nhu cầu bức 

xúc của người dân. Trong quá trình giải quyết đã có sự phối hợp giữa các cơ quan 

của tỉnh, thành phố và địa phương về những nội dung liên quan đến trách nhiệm 

chung.  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=239/BC-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=63&lan=1
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Có 73/102 ý kiến, kiến nghị cử tri đã được giải quyết xong (chiếm tỷ lệ 

71,57%) và 25/102 ý kiến cử tri thành phố chưa giải quyết xong (chiếm tỷ lệ 

24,51%) (Phụ lục số 01).  

2- Tồn tại, hạn chế 

 - Một số vấn đề cử tri có ý kiến nhiều lần nhưng chưa có các giải pháp giải 

quyết dứt điểm như: Công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, việc 

chậm triển khai các dự án trên địa bàn thành phố, việc đầu tư các tuyến đường đã 

bị xuống cấp, hư hỏng, … 

 - Tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri vẫn còn chậm, số lượng kiến nghị cử tri 

giải quyết chưa xong vẫn còn nhiều làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

Điều 2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố. 

1. Tiếp tục giải quyết dứt điểm các ý kiến còn lại (25 ý kiến theo Phụ lục 01 

đính kèm) 

2. Chỉ đạo các cơ quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết những công trình đầu tư 

chưa thực hiện xong; cần có giải pháp cụ thể, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri; xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện xong… để tiếp tục giải 

quyết các kiến nghị chưa giải quyết xong. 

3. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri mà việc giải quyết phải xin ý kiến 

Ủy ban nhân dân tỉnh (04 kiến nghị theo Phụ lục 2), Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét và có văn bản báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm giải quyết. 

4. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong nhiệm vụ tham 

mưu giải quyết và trả lời ý kiến cử tri. Thường xuyên theo dõi các chỉ đạo đối với 

cấp dưới trong việc giải quyết kiến nghị cử tri.   

 Điều 3. Đề nghị các đại biểu và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

 1. Cần quan tâm hơn nữa đến việc tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của cử tri 

nhất là tại các cuộc tiếp xúc cử tri; thường xuyên giám sát việc trả lời, giải quyết 

kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo với Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố những vấn đề cử tri chưa đồng tình mà do lỗi chủ quan 

để kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục giải quyết. 

 2. Tiếp tục tiến hành khảo sát trực tiếp các công trình bức xúc dân sinh, để 

kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm xem xét, giải quyết kịp thời. 

 3. Khi tiến hành tổng hợp, rà soát các kiến nghị cử tri để giải quyết cần xem 

xét kỹ nội dung, thẩm quyền, tránh trùng lặp hoặc không đúng trọng tâm ý của cử 

tri phát biểu. 

 4. Khi tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu cần xem xét, đối 

chiếu với các quy định của pháp luật để trả lời cho cử tri biết (đối với những vấn đề 

đã rõ). 

 5. Tăng cường hơn nữa việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của 

người dân trong thời gian giữa 02 kỳ họp mà không chờ đến đợt tiếp xúc cử tri 

trước kỳ họp để việc thu thập ý kiến cử tri kịp thời và sâu sát hơn. 
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 6. Không tổng hợp các ý kiến liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân, 

gia đình vào báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri; cần hướng dẫn cho cử tri gửi đơn trực 

tiếp đến các cơ quan để được xem xét giải quyết cụ thể. 

 Điều 4. Hội đồng nhân dân thành phố giao. 

 1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện. 

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân 

dân thành phố, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 10 thông qua./. 

 

Nơi nhận:         CHỦ TỊCH    
- Thường trực HĐND; Ủy ban nhân dân tỉnh;  
- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Thường vụ Thành ủy;  

- Thường trực HĐND thành phố;  

- UBND; UBMTTQVN thành phố;   
- Các ban xây dựng đảng Thành uỷ; 

- Các đoàn thể, phòng, ban thành phố;  

- Công an, Toà án, Viện Kiểm sát thành phố; 

- Kho bạc Nhà nước thành phố; 

- Thường trực HĐND; UBND các xã, phường; 

- Trung tâm công báo tỉnh (02 bản); Nguyễn Lê Đình Trị 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố khóa XI;        
- Văn phòng HĐND và UBND thành phố;                                                                                      
- Lưu: VT + A. Chương. 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

Những kiến nghị cử tri chưa giải quyết xong 

 

 

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

trống, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trả lời cho cử tri (Cử tri phường 

Vĩnh Hải). 

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

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

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

đất tại khu tập thể Phân viện Thú y miền Trung để xây kiốt cầm đồ; kiểm tra 

trình trạng xây dựng không phép tại khu vực Hòn Xện (khu vực đối diện nhà 

bà Phan Thị Hạnh) (Cử tri phường Vĩnh Hòa).  

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

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

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

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

tri phường Vĩnh Hòa).  

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

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

thiệp, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý (Cử tri phường 

Vĩnh Hòa). 

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

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

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

Phương).  

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

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

(Cử tri xã Vĩnh Phương).  

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

án Hồ chứa nước Đắc Lộc (Cử tri xã Vĩnh Phương).  

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

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

công. Thi công lắp đặt hệ thống nước máy cho 11 hộ tại thôn Xuân Sơn khi nào 

hoàn tất, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết (Cử tri xã Vĩnh 

Trung).  

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

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

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

tri xã Vĩnh Thạnh).  

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

tại thôn Phú Trung 2, xã Vĩnh Thạnh (Cử tri xã Vĩnh Thạnh).  
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Câu 30. Về an toàn giao thông đoạn đường từ ngã 4 Cầu Dứa- Phú Nông đi 

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

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

pháp giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Ngọc).  

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

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

giao thông đường sắt làm mất đường thoát nước tự nhiên lâu nay từ Đài Liệt sỹ 

Hòn Dung xuống Đồng Láng gây ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường đã gửi 

đơn đến xã mấy tháng nhưng chưa giải quyết. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

có biện pháp xử lý bằng một mương thoát nước để người dân sống nơi đây không 

bị ngập nước khi mưa đến (Cử tri xã Vĩnh Ngọc).  

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

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

nhân dân thành phố quan tâm xử lý (Cử tri xã Vĩnh Ngọc).  

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

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

Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri phường Phương Sài). 

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

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

Sài). 

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

nhân dân thành phố mở cửa thường xuyên và không thu phí (Cử tri phường 

Phương Sài).  

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

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

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

hưởng bởi cơn bão năm 2018 vì hàng tháng các hộ dân này phải thuê nhà 

1triệu/tháng trong khi điều kiện kinh tế rất khó khăn, nếu chưa di dời thì có biện 

pháp hỗ trợ cho người dân (Cử tri phường Vĩnh Trường).  

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

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

Trường).  

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

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

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

ngập, hư hại tài sản; hẻm 404/1 Lê Hồng Phong nước ngập và đọng quá lâu nên sốt 

xuất huyết tại khu vực này cao nhất phường) (Cử tri phường Phước Long).  

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

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

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

trông giữ xe ô tô, xe khách, xe tải với mức giá trừ 1 triệu đồng/tháng không có cơ 

quan nào quản lý hay thu thuế, lượng xe ra vào rất đông gây ách tắc trên đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri 

phường Tân Lập).    
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Câu 58. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư đường Lạc Long 

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

người dân không xây dựng nhà được (Cử tri phường Phước Tân).  

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

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

môi trường (Cử tri phường Phước Tân).  

Câu 63. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư điện chiếu sáng tại thôn 

Đất Lành vì hiện nay chưa có (Cử tri xã Vĩnh Thái). 

Câu 64. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý việc đổ rác tập 

trung tại đầu cầu sông Tắc gây ảnh hưởng đến môi trường (Cử tri xã Vĩnh Hiệp).  

Câu 67. Đường Võ Nguyên Giáp cát tràn lên dọc hai bên đường hết cả làn 

đường dành cho xe thô sơ; việc họp chợ trên vỉa hè gây ảnh hưởng đến giao thông, 

xe tải chạy nhanh không kiểm soát tốc độ gây nguy hiểm, xảy ra tai nạn trên 

đường, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri xã Vĩnh Hiệp).  

Câu 73. Khu đất xung quanh Đài liệt sỹ xã Phước Đồng bị người dân lấn 

chiếm xây dựng nhà ở. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri 

xã Phước Đồng).  

Câu 74. Hệ thống đường giao thông khu vực Hòn Rớ I đến nay đã xuống 

cấp trầm trọng, hệ thống đường nhỏ không đủ để lưu thông, mặc dù trước đây nhân 

dân nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặt tiền sử dụng là 10m nhưng nay 

mặt đường chỉ rộng có 3m. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư nâng cấp 

(Cử tri xã Phước Đồng). 

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

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

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

dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại của Nhà nước về tài sản kiến trúc và 

sản xuất (Cử tri xã Phước Đồng). 

Câu 82. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu cho phép đường 

Pastuer đỗ xe một bên hoặc tổ chức thu phí. Vì hiện nay đỗ xe cả hai bên đường 

gây ách tắc giao thông (Cử tri phường Xương Huân).  

Câu 83. Trường mầm non Vạn Thắng xây dựng mới nhưng không có mái 

che trước sân trường nên nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu; trong 

khuôn viên của trường cho 01 hộ dân ở, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có 

biện pháp giải quyết (Cử tri phường Vạn Thắng).  

Câu 93. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đầu tư xây dựng lại 

đường Nguyễn Thái Học (Cử tri phường Vạn Thạnh).  

Câu 95. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm khẩn trương đầu tư 

hệ thống thoát nước đường Chữ Đồng Tử nhằm giải quyết ngập nước khi trời mưa 

(Cử tri phường Vĩnh Phước).  

Câu 97. Hiện nay, Cồn Nhất Trí Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo 

245/TB-UBND ngày 25/4/2019 hủy bỏ dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

quan tâm quy hoạch chi tiết 1/2000 và cho đầu tư làm kè để giảm ô nhiễm; đầu tư, 

sửa chữa các tuyến đường; xử lý ô nhiễm môi trường tại hẻm Hiền Nhi trong khu 

dân cư Cồn Nhất Trí (Cử tri phường Vĩnh Phước).  
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Câu 103. Đường Cao Văn Bé nước ngập triền miên nhất là khi dự án 

Mường Thanh - Viễn Triều hoàn thành. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có 

biện pháp cụ thể, thiết thực để giải quyết ngay tình trạng ngập nước và đang là ổ 

dịch sốt xuất huyết của khu vực này. Không thể chấp nhận sự trả lời của phòng 

Quản lý đô thị thành phố bất chấp nỗi khổ của người dân (Cử tri phường Vĩnh 

Phước).  

Câu 104. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phường Vĩnh Phước nâng 

cấp tạm thời các con hẻm để đảm bảo thoát nước mưa tại hẻm 33, 53, 83 của 

đường Cao Văn Bé vì hiện nay trời mưa là ngập nước và giải quyết thoát nước 

đường Đoàn Trần Nghiệp (Cử tri phường Vĩnh Phước).  

Câu 109. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đến việc xây dựng 

trường mẫu giáo tại phường Vĩnh Nguyên vì hiện nay không đủ lớp cho con em trên 

địa bàn (Cử tri phường Vĩnh Nguyên).  

Câu 115. Công trình xây dựng nhà số 1/1 Nguyễn Thiện Thuật: Xây dựng sai 

nội dung giấy phép xây dựng, lấn chiếm không gian hẻm, nộp tiền phạt vi phạm 

hành chính, xin tồn tại phần công trình vi phạm theo hiện trạng: Cử tri không đồng ý 

với kết quả trả lời của Ủy ban nhân dân thành phố (tại câu 82 công văn 

7449/UBND-VP ngày 23/10/2018 của UBND thành phố), cử tri cho rằng thành phố 

trả lời chung chung, tạo tiền đề cho những trường hợp vi phạm khác, cứ xây dựng 

sai nội dung giấy phép xây dựng, nộp phạt vi phạm hành chính, xin tồn tại công 

trình vi phạm… Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố làm rõ văn bản nào cho phép 

tồn tại công trình vi phạm nêu trên (Cử tri phường Lộc Thọ).  

Câu 119. Về thoát nước hẻm 15 Hoàng Hoa Thám (số mới 121 Hoàng Hoa 

Thám) đã được Ban quản lý dự án phát triển tỉnh trả lời sẽ triển khai trong quý 

2/2019, Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị đẩy nhanh tiến độ công trình. 

Bên cạnh đó, đề nghị thành phố yêu cầu Ban quản lý dịch vụ công ích quan tâm làm 

hệ thống thoát nước cho các con hẻm thuộc địa bàn phường Lộc Thọ gồm: Hẻm 

146, 176, 186 Hùng Vương; Hẻm 61, 95 Hùng Vương; Hẻm 111 Hùng Vương; 

Hẻm 16 Biệt Thự; Hẻm 46 Lê Thánh Tôn; Hẻm 24 Hoàng Hoa Thám; Hẻm 63 

Quang Trung; Hẻm 84 Quang Trung; Hẻm đường Tôn Đản. (Cử tri phường Lộc 

Thọ)  

Câu 122. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm xây dựng nhà văn 

hóa Tổ 3 Phước An Hòa và quan tâm xây dựng trụ sở phường Phước Hải (Cử tri 

phường Phước Hải.  

Câu 124. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật dự án tại 40 Tân An và hẻm 260 Lê Hồng Phong (xử lý nước 

thải) phường đã gửi hồ sơ đã lâu nhưng chưa được phê duyệt (Cử tri phường 

Phước Hải).  

Câu 126. Hiện nay việc đấu nối nước thải chỉ làm được một vài tuyến 

đường, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ nhất là trong các 

hẻm (Cử tri phường Phước Hòa).  

Câu 128. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư đường Đô Lương 

vì quy hoạch đã lâu, nhà dân xuống cấp nhưng không được phép sửa chữa (Cử tri 

phường Phước Hòa). 
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Câu 129. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cải tạo, nâng cấp đường Hiền 

Lương, đường Phùng Khắc Khoan vì hiện nay trời mưa là bị ngập nước (Cử tri 

phường Phước Hòa).  

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 

Những kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh 

đang giải quyết 

 

 

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

thoát lũ Đường Đệ đoạn cầu Hòn Xện? (Cử tri phường Vĩnh Hòa).  

Câu 11. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cấp giấy chứng nhận 

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

(Cử tri xã Vĩnh Phương).  

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

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

chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân (Cử tri phường Phương Sơn).  

Câu 60. Người dân tại thôn Đất Lành đã 18 năm nay không cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm kiến nghị 

tỉnh xóa bỏ quy hoạch treo 18 năm nay để người dân cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất; quy hoạch quá lâu, trẻ em sinh ra không nhập khẩu được và muốn 

tách hộ khẩu riêng cũng không được (Cử tri xã Vĩnh Thái).  

Câu 106. Đoạn đường 2/4 đoạn cầu Hà Ra – Dốc Đoàn Kết, các loại xe 

băng qua đường gây nguy hiểm. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp 

để hạn chế tai nạn (Cử tri phường Vĩnh Phước).  

Câu 118. Khách sạn AroMa 18/26 Trần Quang Khải xây dựng cầu thang 

thoát hiểm lấn chiếm hẻm đã nhiều năm. Vừa qua, UBND thành phố đã có văn bản 

số 2706/UBND-QLĐT ngày 10/4/2019 trả lời. Tuy nhiên đến nay chủ tư đầu vẫn 

chưa có biện pháp tháo giỡ, công trình vẫn ngang nhiên tồn tại. Đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố tiếp tục giải quyết dứt điểm (Cử tri phường Lộc Thọ).  

 

 

 

 

 

 


