
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3566   /UBND-VP Nha Trang, ngày 22   tháng  5   năm 2020 

V/v giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến 

kỳ họp thứ 08 theo Nghị quyết số 

31/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

 

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

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân thành phố về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 08 Hội 

đồng nhân dân thành phố khóa XI, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả giải 

quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố, cụ thể như sau: 

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

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

này UBND thành phố trả lời như sau:  

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 

UBND phường Vĩnh Hải, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công 

nghiệp Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa giải quyết các nội 

dung cử tri kiến nghị, kết quả như sau: 

Khu vực cử tri phường Vĩnh Hải phản ánh thuộc thửa đất số 78, tờ bản đồ số 

36 tại Tổ 13 Tây Nam (đường Đào Văn Tiến) do Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh 

Hòa quản lý (khu vực Trại Gà). Ngày 24/8/2004 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành 

Quyết định số 2232/QĐ-UB về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty 

Xây dựng Khánh Hòa để xây dựng chung cư Nam Nguyễn Khuyến (cho người có 

thu nhập thấp) tại khu vực Trại gà cũ, tổ 9 khóm Tây Nam 1, phường Vĩnh Hải, 

thành phố Nha Trang với diện tích 21.451,8m
2
. 

Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa đã tiến hành san ủi mặt bằng 

để thực hiện dự án chung cư Nam Nguyễn Khuyến. Năm 2011, Công ty Cổ phần 

Xây dựng Khánh Hòa liên doanh với Công ty Mipeco để thực hiện dự án. Sau đó, có 

sự thay đổi về nhân sự và việc bố trí vốn của Công ty Mipeco nên dự án tạm dừng 

thực hiện. Hiện nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa đang tiếp tục tìm đối 

tác để tiếp tục thực hiện dự án chung cư Nam Nguyễn Khuyến.  Về hiện trạng thửa 

đất được Công ty xây dựng rào chắn tường xung quanh và thuê người trông coi để 

đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh tại khu vực. 

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

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

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

Vấn đề phản ánh nêu trên, các Sở ban ngành tỉnh và thành phố đã phối hợp 

kiểm tra hiện trạng thực tế, nhận thấy nội dung phản ánh của các hộ dân về việc Chủ 

đầu tư dự án khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa (Công ty Cổ phần Đông Dương) tự ý san ủi 

đất trái phép là có cơ sở.  

Đồng thời, hành vi vi phạm trên đã được cơ quan có thẩm quyền của UBND 

tỉnh, thành phố đã kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu Chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ 

các thủ tục quy định trước khi tiến hành thực hiện dự án. Đến nay, Chủ đầu tư dự án 

đã dừng việc cải tạo và đang thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định trình cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án 

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

Đối với việc người dân lấn chiếm đất tại khu vực sạt lở cuối đường Ngô Văn 

Sở, UBND phường Vĩnh Hoà đã yêu cầu các hộ dân tháo dỡ công trình xây dựng sai 

phạm, hiện nay không có hộ dân nào đang xây dựng.   

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

Qua kiểm tra, phần đất mà ông Trần Văn Hễ đứng ra xây dựng 05 ki ốt tại tổ 

13 Đường Đệ, là phần đất giao thông do nhà nước quản lý. UBND thành phố đã ban 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6502/QĐ-XPVPHC ngày 

07/6/2019 đối với ông Trần Văn Hễ, ông Hễ đã chấp hành nộp phạt theo quyết định 

trên nhưng chưa thực hiện việc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm. Ngày 

25/12/2019, UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 10020/QĐ-CCXP 

cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trần Văn Hễ về 

hành vi Tổ chức thi công xây dựng công trình khác không có giấy phép xây dựng tại 

tổ 13 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa. 

Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đã giao phường Vĩnh Hòa thực hiện 

việc tống đạt quyết định cưỡng chế và lập phương án tháo dỡ theo quy định. 

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

Từ tháng 01/2019 đến nay, qua kiểm tra tình hình trật tự xây dựng khu vực Hòn 

Xện đã phát hiện 08 trường hợp xây dựng không phép tại tổ 13 Đường Đệ (đối diện 

nhà bà Phan Thị Hạnh), trong đó xây dựng trên đất phù hợp quy hoạch 06 trường 

hợp, xây dựng trên đất không phù hợp quy hoạch 02 trường hợp. UBND thành phố 

Nha Trang đã ban hành 06 quyết định xử lý vi phạm hành chính; UBND tỉnh Khánh 

Hòa đã ban hành 01 quyết định xử phạt và 01 quyết định áp dụng biện pháp khắc 

phục hậu quả với số tiền phạt là 205 triệu đồng, đã thu nộp vào ngân sách thành phố 

130 triệu đồng.  

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

và tổ 13 Đường Đệ trong thời gian tới, UBND thành phố đã có Công văn số 

2094/UBND-QLĐT ngày 31/3/2020 yêu cầu UBND phường Vĩnh Hòa chủ trì, phối 

hợp Phòng Quản lý đô thị tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các công trình xây 
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dựng vi phạm, đồng thời rà soát và hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với 08 công trình 

xây dựng vi phạm nêu trên để thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần 

công trình xây dựng vi phạm theo quy định. 

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

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

UBND thành phố trả lời như sau:  

Để giải quyết nội dung trên, UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 

2094/UBND-QLĐT ngày 31/3/2020 yêu cầu UBND phường Vĩnh Hòa tổ chức phối 

hợp với Đảng ủy, tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể tiếp tục vận động hộ ông Tuấn 

tự nguyện hiến đất, giải tỏa nhà để mở rộng đường Dương Hiến Quyền theo Nghị 

Quyết 93/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha 

Trang.  

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

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

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

- Về việc xử lý thoát nước đường Điện Biên Phủ: Hiện Ban QLDA Phát triển 

Khánh Hòa đang triển khai dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải- 

tiểu dự án Nha Trang và cải tạo lại hệ thống thoát nước chính trên đường Điện Biên 

Phủ; đầu tư các trạm bơm và cải tạo hệ thống thoát nước trên đường Phạm Văn 

Đồng, dự án hiện đang triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2022, sau khi 

hoàn thành sẽ giải quyết. 

- Về việc xử lý thoát nước đường Phạm Văn Đồng: Khu vực thường bị ngập úng 

tại vị trí ngã giao đường Bắc Sơn, vị trí này có tuyến cống thoát nước D600 chảy trên 

vỉa hè phía Bắc đường Phạm Văn Đồng dẫn về trạm bơm Đặng Tất, tuyến cống đã bị 

xuống cấp thường hư hỏng các mối nối cống, rễ cây lớn đâm xuyên các mối nối cống 

gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước. UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 

1584/UBND-QLĐT ngày 12/3/2020 chỉ đạo Ban Quản lý Dịch vụ Công ích tổ chức 

sửa chữa, khắc phục hư hỏng và nạo vét toàn bộ hệ tuyến cống D600 nói trên. 

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

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

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

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

Qua kiểm tra, hiện nay tại khu vực này là đất trống không có tình trạng người 

dân lấn chiếm xây dựng trái phép và khu vực này hiện do Trung tâm phát triển quỹ 

đất thành phố đang quản lý. 

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

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

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

đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 8375/QĐ-CT-UBND ngày 

21/10/2019 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình Điện chiếu sáng 
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công cộng xã Vĩnh Phương, giao UBND xã Vĩnh Phương làm chủ đầu tư với thời 

gian thực hiện năm 2019- 2020. Hiện nay khu vực trên đã được thi công lắp đặt điện 

chiếu sáng công cộng, hoàn thành trong tháng 03/2020. 

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

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

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

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 

cho phép UBND xã Vĩnh Phương lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

nông thôn xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang. Hiện nay đơn vị tư vấn đang lập 

Đề cương nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng. 

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

Hồ chứa nước Đắc Lộc (Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau:  

UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 1370/TB-UBND ngày 

19/10/2017 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 196/TB-UBND 

ngày 20/4/2015 về việc thu hồi đất thực hiện dự án Hồ chứa nước Đắc Lộc, theo đó 

diện tích thực hiện dự án có sự điều chỉnh từ 99ha còn 71,5ha. Việc thay đổi diện 

tích đã làm chậm tiến độ thực hiện của dự án. 

UBND thành phố Nha Trang luôn quan tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Ngày 27/3/2020 UBND thành phố 

có Thông báo số 620/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Nha Trang về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ 

chứa nước Đắc Lộc, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp cùng 

các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành kiểm kê, hoàn thiện hồ sơ đối với các 

thửa đất bị điều chỉnh ranh giới thu hồi và các thửa đất mới phát sinh thu hồi. Đến 

nay, đã phê duyệt 101 trường hợp bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hiện đang thẩm 

định 31 trường hợp và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với 50 trường hợp còn lại. 

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

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

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

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

đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

Theo Văn bản số 58/CTN-KHKT ngày 18/02/2020 của Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Khánh Hòa thì Công ty đã đầu tư tuyến ống cấp nước cho 02 khu vực 

trên vào tháng 9/2019, hiện tại các hộ dân khu vực này đã có nước sạch sử dụng. 

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

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

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

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

 Qua kiểm tra tại khu vực Hạ Mốc, thôn Phú Thạnh 1, xã Vĩnh Thạnh hiện 

không phát sinh trường hợp xây dựng mới. Ngày 02/12/2019, UBND thành phố đã 
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phê duyệt Kế hoạch số 1645/KH-UBND ngày 08/11/2019 của UBND xã Vĩnh 

Thạnh về việc tổ chức thực hiện áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 12 

trường hợp vi phạm tại khu Hạ Mốc, thôn Phú Thạnh 1; đồng thời có Văn bản số 

1395/UBND-QLĐT ngày 04/3/2020 chỉ đạo Công an thành phố xây dựng kế hoạch 

bảo đảm an ninh trật tự cho công tác cưỡng chế theo kế hoạch. Tuy nhiên do tình 

hình dịch bệnh Covid-19 nên tạm thời dừng việc cưỡng chế cho đến khi hết dịch. 

UBND thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc, theo dõi UBND xã Vĩnh Thạnh việc cưỡng 

chế các trường hợp xây dựng trái phép tại khu vực trên. 

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

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

thành phố trả lời như sau:  

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 7748/QĐ-CT-UBND 

ngày 26/9/2019 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống thoát nước 

thôn Phú Trung 2 - bà Hoa, xã Vĩnh Thạnh và giao cho UBND xã Vĩnh Thạnh làm 

chủ đầu tư. Công trình dự kiến thực hiện trong năm 2020. 

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. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp giải 

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

Hiện trạng đoạn đường từ ngã tư Cầu Dứa - Phú Nông nối với đường Gò 

Găng-Vĩnh Hiệp (đường Gò Cây Sung, đoạn đi qua địa bàn xã Vĩnh Ngọc) có chiều 

dài khoảng 260m, mặt đường bê tông xi măng rộng 4m. Theo Quy hoạch phân khu 

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

Trang, đường Gò Cây Sung - đoạn đi qua địa bàn xã Vĩnh Ngọc quy hoạch 16m 

(mặt đường 8m, vỉa hè mỗi bên 2m), đoạn còn lại giữ nguyên theo hiện trạng. 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 8782/QĐ-CT-UBND 

ngày 30/10/2019 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Nâng cấp đường Gò Cây Sung (đoạn Gò Găng thôn Phú Nông), xã Vĩnh Ngọc và 

giao cho UBND xã Vĩnh Ngọc làm chủ đầu tư. Công trình dự kiến thực hiện trong 

quý II/2020. 

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

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

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

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

mấy tháng nhưng chưa giải quyết. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp 

xử lý bằng một mương thoát nước để người dân sống nơi đây không bị ngập nước 

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

Ngày 02/8/2019, UBND thành phố có Văn bản số 6315/UBND-QLĐT giao 

UBND xã Vĩnh Ngọc tổ chức tháo dỡ công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép 

tại mương đất thoát nước tự nhiên dọc theo ranh đường sắt để thoát nước từ khu vực 

Đài liệt sỹ Hòn Dung xuống khu vực Đồng Láng. Tuy nhiên, đến nay UBND xã 

Vĩnh Ngọc chưa thực hiện. 
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Ngày 21/4/2020 UBND thành phố Nha Trang có Công văn số 2737/UBND-

QLĐT yêu cầu UBND xã Vĩnh Ngọc khẩn trương tổ chức tháo dỡ công trình, vật 

kiến trúc xây dựng lấn chiếm mương thoát nước tại khu vực Hòn Nghê 1, xã Vĩnh 

Ngọc, hoàn thành trong tháng 5/2020; giao Phòng Quản lý đô thị tiếp tục theo dõi 

đôn đốc, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND xã Vĩnh Ngọc nếu chưa hoàn 

thành theo thời hạn. 

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

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

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

lời như sau:  

Hẻm 305/5 Lương Đình Của được UBND xã Vĩnh Ngọc đầu tư nền đường bê 

tông từ năm 2012 (80% ngân sách và 20% nhân dân đóng góp), thiết kế thoát nước 

mặt chảy tự nhiên về phía đất trống hai bên đường. Tuy nhiên hiện nay khu vực này 

đã xây dựng nhiều công trình, nhà ở dẫn đến không có hướng thoát nước mặt và 

ngập úng cục bộ.  

Ngày 13/3/2020, Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với Phòng Tài chính- Kế 

hoạch và UBND xã Vĩnh Ngọc tổ chức kiểm tra thực địa và thống nhất phương án 

đầu tư công trình hệ thống thoát nước tại khu vực này. Hiện UBND thành phố đã 

chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn 

thiện các thủ tục, tham mưu UBND thành phố cho phép đầu tư công trình. 

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

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

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

thành phố trả lời như sau:  

Để giải quyết thoát nước tại khu vực nêu trên,UBND thành phố Nha Trang đã 

ban hành Quyết định số 8474/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật công trình Hệ thống thoát nước cụm hẻm số 41 đường Phan Đình Giót, 

phường Phương Sài; hiện công trình đã hoàn thành. 

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). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 7293/QĐ-CT-UBND 

ngày 12/09/2019 phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật công trình Cải tạo, chỉnh trang 

công viên 23/10; giao cho Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang làm chủ 

đầu tư. Đến nay công trình đã thi công hoàn thành, chủ đầu tư đang làm các thủ tục 

tiếp theo để bàn giao đưa vào sử dụng. 

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

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

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã giao Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang 

quản lý vận hành Nhà vệ sinh công cộng tại công viên Võ Vãn Ký. Qua kiểm tra 
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hiện nay nhà vệ sinh đang được mở cửa vận hành 24/24 và không thu phí để phục 

vụ người dân và du khách. 

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

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

UBND thành phố trả lời như sau:  

Ngày 14/4/2020, UBND thành phố Nha Trang có Văn bản số 2500/UBND-

QLĐT cho phép Công ty TNHH Sao Mai Anh gia hạn thời gian sử dụng 02 cầu gỗ 

tạm phục vụ giao thông nội bộ, vườn ươm và tự giác tháo dỡ khi Nhà nước thực 

hiện các dự án theo quy hoạch và không được hỗ trợ, bồi thường. Giao UBND 

phường Phương Sơn yêu cầu Công ty TNHH Sao Mai Anh phải cam kết nội dung 

nêu trên và thực hiện khơi thông dòng chảy, chặt bỏ cây bụi, tổng vệ sinh tại khu 

vực; đồng thời theo dõi báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố. 

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

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

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

người dân (Cử tri phường Vĩnh Trường).  

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

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

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

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

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

- Về việc hỗ trợ nhà ở cho người dân sau cơn bão số 8,9: 

UBND thành phố Nha Trang đã có Báo cáo số 4786/UBND-QLĐT ngày 

18/6/2019 kiến nghị UBND tỉnh 02 phương án di dời theo hướng:  

- Phương án 1: xây dựng Nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, không bán căn 

hộ (tính toán đầy đủ kinh phí xây dựng các hạ tầng). 

- Phương án 2: nghiên cứu lập dự án trồng rừng cảnh quan theo quy hoạch để 

thực hiện công tác thu hồi đất để di dời dân đúng quy định. Vị trí dự kiến di dời các 

hộ tại Khu tái định cư Phước Hạ, xã Phước Đồng. 

Đồng thời UBND thành phố đã có Báo cáo số 8169/UBND-QLĐT ngày 

09/10/2019 về việc rà soát thông tin các hộ dân đang cư trú tự phát tại các khu vực 

sạt lở trên địa bàn thành phố Nha Trang và sơ bộ báo cáo đề xuất phương án di dời 

nhưng do nguồn kinh phí thực hiện lớn nên đến nay UBND và HĐND tỉnh Khánh 

Hòa chưa có chỉ đạo. 

 

- Về việc hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân sau cơn bảo số 8,9 

Do hầu hết các hộ thuộc các khu vực sạt lở đều lấn chiếm đất xây dựng trái 

phép, xây dựng trên đất đồi núi, không phù hợp quy hoạch do đó không đủ điều kiện 

để xem xét hỗ trợ theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013, đồng thời 

cũng không thuộc đối tượng để được xem xét tái định cư tại vị trí khác. Tuy nhiên, 
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UBND thành phố Nha Trang đã tổ chức hỗ trợ di dời cho 86 hộ dân có nhà sập do 

ảnh hưởng bão số 08, 09 với mức hỗ trợ di chuyển: 4,5 triệu đồng/trường hợp theo 

chủ trương đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất tại Văn bản số 908/UBND-

KT ngày 25/01/2019.  

Ngày 17/3/2020, UBND thành phố đã có Thông báo số 542/TB-UBND về Kết 

luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về việc hỗ trợ 

kinh phí di dời cho các hộ dân có nhà bị sập do ảnh hưởng cơn bão số 8, 9. Theo đó 

thống nhất dừng việc chi trả kinh phí hỗ trợ di dời cho các hộ dân có nhà bị sập do 

ảnh hưởng cơn bão số 8, 9 nhưng đến nay chưa nhận theo Quyết định số 612/QĐ-

UBND ngày 29/01/2019 của UBND thành phố Nha Trang. Yêu cầu phòng Lao 

động Thương binh và Xã hội có báo cáo cụ thể, đồng thời phối hợp với Phòng Tài 

chính- Kế hoạch quyết toán số kinh phí mà các hộ dân đã nhận trước đây theo quy 

định. 

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

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

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

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 8696/QĐ-CT-UBND 

ngày 30/10/2019 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tuyến cống cấp 3 

năm 2020 thành phố Nha Trang; trong đó có hệ thống thoát nước khu vực Trường 

Sơn, phường Vĩnh Trường. Giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích làm chủ đầu tư, 

công trình dự kiến triển khai trong năm 2020. 

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 404/1Lê Hồng Phong nước ngập và đọng quá lâu nên sốt xuất huyết 

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

thành phố trả lời như sau:  

Để giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực nêu trên, UBND thành phố Nha 

Trang đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-CT-UBND ngày 12/02/2020 phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống thoát nước hẻm 404/1 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Long; giao UBND phường Phước Long làm chủ đầu tư thực hiện. 

Dự kiến thi công hoàn thành trong năm 2020. 

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

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

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

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

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

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

này UBND thành phố trả lời như sau:  

UBND thành phố ban hành Văn bản số 8706/UBND-QLĐT ngày 30/10/2019 

chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý 

dứt điểm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Qua công tác 
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kiểm tra, giám sát, UBND thành phố Nha Trang nhận thấy tại dự án ACC, phường 

Phước Hòa các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, các trường hợp lấn chiếm 

vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán đặc biệt các trường hợp kinh doanh 

quán nhậu gây ồn ào vào ban đêm đã được kiểm tra, xử lý dứt điểm. 

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

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

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

thành phố trả lời như sau:  

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phước Tân- Phước 

Hải- Phước Hòa đã được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt tại Quyết định số 

5289/QĐ-UBND ngày 27/12/2012; đường nối Lạc Long Quân với ngã tư Đồng Nai-

Lê Hồng Phong dài khoảng 285m, có chỉ giới 16m (4+8+4), Do kinh phí đầu tư 

tương đối lớn (ước tính khoảng 10,5 tỷ) trong điều kiện ngân sách thành phố còn 

khó khăn;, chưa có quỹ đất tái định cư lớn do tuyến đường quy hoạch không trùng 

với hiện trạng, số hộ giải tỏa trắng nhiều, do đó UBND thành phố sẽ xem xét bố trí 

vốn đầu tư công trình trong thời gian thích hợp. 

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

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

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

sau:  

Ngày 02/12/2019 UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 

9584/UBND-QLĐT kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt phương án di dời 

và chấm dứt hoạt động các cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư trên địa bàn 

thành phố Nha Trang. 

Ngày 19/3/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa có Thông báo số 108/TB-UBND 

thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về Phương án di dời 

và chấm dứt hoạt động của các cơ sở thu mua, kinh doanh phế liệu trong khu dân cư 

trên địa bàn thành phố Nha Trang, theo đó thống nhất lộ trình di dời và chấm dứt 

hoạt động các cơ sở thu mua, kinh doanh phế liệu trong khu dân cư trên địa bàn 

thành phố Nha Trang.  

Hiện UBND thành phố Nha Trang đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển 

khai Phương án thực hiện việc di dời và chấm dứt hoạt động các cơ sở thu mua phế 

liệu; dự kiến hoàn thành trong năm 2021. 

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

Lành vì hiện nay chưa có (Cử tri xã Vĩnh Thái). Vấn đề này UBND thành phố trả 

lời như sau:  

Để tạm thời để phục vụ việc đi lại cho nhân dân tại khu vực trên, UBND thành 

phố đã có Văn bản số 5706/UBND-DVCI ngày 15/7/2019 giao Ban Quản lý Dịch 

vụ Công ích thực hiện lắp đặt 09 đèn chiếu sáng tại thôn Đất Lành và 07 đèn chiếu 

sáng tại khu vực Đồng Trâm, đã hoàn thành lắp đặt trong tháng 07/2019.  
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Đồng thời, UBND thành phố có Văn bản số 10327/UBND-QLĐT ngày 

27/12/2019 giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thực hiện lắp đặt điện chiếu sáng 

khu vực đường số 01, 03, 06, 07 thôn Đất Lành. Hiện đã hoàn thành lắp đặt trong 

tháng 02/2020.  

Khu vực thôn Đất Lành (75ha) thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 

và tái định cư Tây Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch 

tại Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 30/9/2016. Hiện nay, Ban QLDA Phát triển 

Khánh Hòa đang thực hiện thủ tục lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án 

đầu tư khu tái định cư. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND thành phố sẽ thực 

hiện đầu tư hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại khu vực trên. 

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

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

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

 Về nội dung này, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp UBND xã Vĩnh Trung tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế, tại 

buổi kiểm tra chưa phát hiện hành vi đổ trộm xà bần, rác thải tại khu vực nêu trên. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại khu vực cách cầu Sông Tắc khoảng 200m về phía Đông 

Nam nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp thuộc thôn Đông Nhơn còn xảy ra tình 

trạng đổ trộm rác thải, xà bần tại khu đất dự án: Khu đô thị Phúc Khánh 1, 2 do 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư. 

 UBND thành phố đã yêu cầu UBND xã Vĩnh Trung tiếp tục theo dõi, giám 

sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp đổ rác thải, xà bần tại 

khu vực trên. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tăng cường 

quản lý giám sát, cử cán bộ theo dõi, không để xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải, xà 

bần tại khu vực đất dự án do Công ty quản lý. 

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, 

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

này UBND thành phố trả lời như sau:  

Hiện nay tuyến đường Võ Nguyên Giáp do Ban QLDA các công trình NN và 

PTNT làm chủ đầu tư chưa bàn giao các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho UBND thành 

phố vận hành và cung ứng các dịch vụ công ích. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn giao 

thông, vệ sinh môi trường khu vực trên, UBND thành phố đã chủ động chỉ đạo Ban 

Quản lý Dịch vụ công ích đặt hàng ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường đô thị 

Nha Trang thực hiện quét đường, duy trì giải phân cách, vòng xoay trên tuyến 

đường Võ Nguyên Giáp kể từ ngày 21/01/2020. 

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

dựng nhà ở. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri xã Phước Đồng). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

Ranh giới đất Đài liệt sỹ xã Phước Đồng thuộc thửa đất số 99, tờ bản đồ số 

23, thôn Phước Tân. Qua kiểm tra ranh giới không có việc người dấn chiếm đất 

thuộc ranh giới Đài liệt sỹ xã Phước Đồng. 
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 Đối với các trường hợp xây dựng nhà ở và sinh sống xung quanh khu vực 

gần Đài liệt sỹ xã Phước Đồng, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Phước Đồng 

phối hợp các cơ quan liên quan xác định thời điểm xây dựng cũng như việc mua bán 

chuyển dịch tài sản bất động sản qua các thời kỳ và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực xây dựng nếu có sai phạm.  

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 10 m nhưng nay mặt 

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

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

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hòn Rớ 1 được đầu tư và đưa vào sử dụng 

từ năm 2002; các tuyến đường chính có kết cấu mặt đường BT nhựa nóng hiện còn sử 

dụng tốt, các tuyến đường nội bộ có bề rộng mặt đường 10m có kết cấu mặt đường 

láng nhựa thấm nhập hiện có một số vị trí hư hỏng. Hiện nay UBND thành phố đã 

giao UBND xã Phước Đồng lập kế hoạch duy tu sửa chữa các tuyến đường này. 

Năm 2017, UBND thành phố đã giao UBND xã Phước Đồng làm chủ đầu tư 

xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng đường Đặng Thai Mai, đường Sơn Ca, 

đường Song Tử Tây có lộ giới 10,0m, hiện trạng mặt đường rộng 3,0m, vỉa hè mỗi 

bên 3,5m; sau khi cải tạo mở rộng lòng đường 6,0m, vỉa hè mỗi bên 2,0m. Đến nay 

các công trình này chưa thực hiện di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật do ảnh hưởng hệ 

thống trụ điện hạ thế, điện chiếu sáng và thông tin liên lạc đi nổi vỉa hè không đảm 

bảo khoảng cách an toàn đến công trình xây dựng, không đảm bảo khoảng cách an 

toàn điện vì chiều rộng vỉa hè còn lại không đủ để lắp đặt trụ điện hạ áp do vướng 

ban công của nhà dân và không trồng được cây xanh. Để xử lý theo phương án đề 

xuất này phải ngầm hóa toàn bộ hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc và bỏ 

hoàn toàn hệ thống cây xanh dọc tuyến đường. Chi phí ngầm hóa 26 tuyến đường có 

lộ giới 10m với tổng chiều dài 5.346,24m x 13 triệu/m = 69,501 tỷ đồng. Trong điều 

kiện ngân sách thành phố còn khó khăn, UBND thành phố đang chỉ đạo các đơn vị 

liên quan nghiên cứu, tham mưu xem xét phương án xử lý thích hợp 

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

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

ách tắc giao thông (Cử tri phường Xương Huân). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau:  

Ngày 11/02/2020, UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 

843/UBND-QLĐT trình Sở Giao thông - Vận tải thẩm định Phương án tổ chức đỗ 

xe dưới lòng đường có tổ chức thu phí trên địa bàn thành phố Nha Trang, trong đó 

có tuyến đường Pasteur. Việc quản lý đậu đỗ xe trên đường Pasteur sẽ triển khai 

theo phương án được duyệt. 

Câu 83. Trường mầm non Vạn Thắng trong khuôn viên của trường cho 01 hộ 

dân ở, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp giải quyết (Cử tri phường 

Vạn Thắng). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  
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Việc tồn tại hộ dân nằm trong khuôn viên trường đã có từ trước năm 1975 đến 

nay. Qua báo cáo được biết hộ dân có cha trước đây là bảo vệ của trường tư thục 

được chủ trường cho đất và tự xây dựng làm nhà ở để tiện việc quản lý. Trường 

THCS Vạn Thắng, hội Phụ huynh học sinh và UBND phường Vạn Thắng cùng Ông 

Nguyễn Mại (nhân viên bảo vệ của trường) trao đổi và thống nhất chuyển đổi phòng 

ở ra vị trí tiếp giáp văn phòng của trường. Hiện nay, Ông Nguyễn Mại đã chết, công 

tác bảo vệ của trường do con ông vẫn tiếp tục hợp đồng với trường Tiểu học Vạn 

Thắng cho đến nay. Hiện việc giải quyết di dời hộ dân ra khỏi trường, UBND thành 

phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan xem 

xét và đề xuất. 

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

đường Nguyễn Thái Học (Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau:  

Theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Xương Huân – 

Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được UBND tỉnh Khánh Hòa 

phê duyệt tại Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 16/12/2011, đường Nguyễn Thái 

Học có chỉ giới đường đỏ là 16m. Hiện nay, tuyến đường còn một đoạn là đường đất 

chưa được đầu tư xây dựng (đoạn từ giao Nguyễn Hồng Sơn đến giao đường Xóm 

Cồn) với chiều dài khoảng 364m. 

Qua kiểm tra thực tế, khi mở rộng đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ giao 

Nguyễn Hồng Sơn đến giao đường Xóm Cồn) theo quy hoạch 16m, có 103 hộ dân 

bị ảnh hưởng (phía Đông có 55 hộ, phía Tây có 48 hộ). Việc kiến nghị đầu tư mở 

rộng đường đường Nguyễn Thái Học là cần thiết, tuy nhiên cần phải thực hiện giải 

tỏa bồi thường và bố trí tái định cư với khoảng kinh phí đầu tư lớn. Hiện nay do 

điều kiện ngân sách thành phố và quỹ đất tái định cư còn khó khăn nên UBND 

thành phố sẽ xem xét đầu tư vào thời gian thích hợp. UBND thành phố đề nghị 

UBND phường Vạn Thạnh tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị và giao Phòng 

Quản lý đô thị thực hiện duy tu, sửa chữa định kỳ. 

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

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

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

Hệ thống thoát nước đường Chử Đồng Tử thuộc dự án Môi trường bền vững 

các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án Nha Trang do Ban QLDA Phát triển Khánh 

Hòa làm chủ đầu tư. Hiện nay một số hạng mục dự án đã được triển khai thi công từ 

ngày 30/7/2019 và dự kiến hoàn thành năm 2022. 

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

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

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

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

dân cư Cồn Nhất Trí (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau:  
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Khu vực khu dân cư Cồn Nhất Trí hiện nay được tiếp tục quản lý theo Quy 

hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Khu dân cư Cồn Nhất Trí đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 09/10/2009. Việc đầu tư đường, kè 

và công trình công cộng cho khu vực Cồn Nhất Trí theo quy hoạch phải thực hiện 

giải tỏa bồi thường và bố trí tái định cư với khoảng kinh phí đầu tư lớn. Hiện nay do 

điều kiện ngân sách thành phố và quỹ đất tái định cư còn khó khăn nên UBND 

thành phố sẽ xem xét đầu tư vào thời gian thích hợp. UBND thành phố Nha Trang 

đã có Văn bản số 753/UBND-QLĐT ngày 06/02/2020 giao UBND phường Vĩnh 

Phước thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý để tránh tình trạng tái lấn chiếm các 

khu vực đã giải tỏa.  

Về xử lý ô nhiễm môi trường tại hẻm Hiền Nhi, UBND thành phố Nha Trang 

đã có quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 giao UBND phường Vĩnh 

Phước làm chủ đầu tư công trình Hệ thống thoát nước hẻm 161 đường 2/4 (khu vực 

Tổ 4&6 Hà Ra, cồn Nhất Trí), thời gian thực hiện năm 2020. 

Về đầu tư sửa chữa các tuyến đường trong khu vực cồn Nhất Trí: UBND thành 

phố Nha Trang đã có công văn số 8316/UBND-QLĐT ngày 16/10/2019 giao Ban 

QLDA Các CTXD Nha Trang kiểm tra, rà soát lập danh mục báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư trình UBND thành phố xem xét và đã bố trí kinh phí theo kế hoạch 

đầu tư công trung hạn năm 2021-2025. 

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). 

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

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

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

Trần Nghiệp (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề này UBND thành phố trả lời 

như sau:  

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 

06/01/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hệ thống thoát nước tuyến 

đường Cao Văn Bé và các hẻm tiếp giáp và giao UBND phường Vĩnh Phước làm 

chủ đầu tư. Công trình được bố trí vốn thực hiện năm 2021. 

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

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

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

sau:  

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 2/7/2019 

về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Trường Mầm non Vĩnh 

Nguyên 1 (điểm Thánh Gia); hạng mục xây dựng mới khối phòng học, phòng hành 

chính, phòng phục vụ học tập, nhà xe, sân nền, cổng tường rào, cây xanh. Hiện nay 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đang lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai 
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thực hiện trong năm 2020. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 

10/2020.  

Đồng thời UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quy hoạch đất giáo dục (diện tích 

7800m
2
 ) trong quy hoạch Kho cảng Bình Tân. UBND thành phố đã có văn bản đề 

nghị UBND tỉnh sớm bàn giao quỹ đất trên cho Nha Trang để có cơ sở triển khai 

đầu tư xây dựng thêm phòng học cho 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). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau:  

Ngày 04/3/2020, UBND thành phố Nha Trang có Công văn số 1375/QLĐT-

TTXD yêu cầu UBND phường Lộc Thọ tiếp tục tiến hành giải thích, vận động ông 

Đặng Xuân Dũng tự giác tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy 

định, báo cáo kết quả về UBND thành phố. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Theo Công văn số 297/BQL-QLDA3 ngày 10/3/2020 của Ban QLDA Phát triển 

tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp xử lý các vướng mẳc về hạ tầng kỹ thuật hiện 

trạng trong quá trình thi công gói thầu NT-1.1 thuộc Dự án Cải thiện vệ sinh môi 

trường các tỉnh duyên hải- tiểu dự án Nha Trang, thì các tuyến hẻm 15 Hoàng Hoa 

Thám; hẻm 61, 95, 111, 146, 176, 186 Hùng Vương; hẻm 63, 84 Quang Trung, 

đường Tôn Đản đã triển khai thi công trong tháng 02 năm 2020, dự kiến trong tháng 

6/2020 sẽ hoàn thành thi công các tuyến cống cấp 3 trên địa bàn 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 (Cử tri phường Phước Hải). Vấn đề này UBND thành phố trả 

lời như sau:  

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình Xây dựng mới nhà văn hóa tổ 

dân phố 3, Phước An Hòa, phường Phước Hải tại khu vực hẻm 295 Lê Hồng Phong, 
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thời gian thực hiện năm 2020-2021, do UBND phường Phước Hải làm chủ đầu tư. 

Hiện nay đơn vị đang thực hiện lập báo cáo chủ trương đầu tư, trình thẩm định, phê 

duyệt theo quy định. 

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

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

phường đã gửi hồ sơ đã lâu nhưng chưa được phê duyệt (Cử tri phường Phước Hải). 

Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

- Hẻm 260 Lê Hồng Phong: UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết 

định số 8594/QĐ-CT-UBND ngày 29/10/2019 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Hệ thống thoát nước hẻm 206 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải và giao cho 

UBND phường Phước Hải làm chủ đầu tư ; công trình dự kiến thực hiện năm 2020. 

- Hẻm 40 Tân An:  UBDN thành phố Nha Trang ban hành Văn bản yêu cầu 

Công ty Cổ phần bất động sản Hà Quang tổ chức thi công hoàn thành hệ thống thoát 

nước tại hẻm 40 Tân An trước ngày 30/6/2020, quá trình thực hiện thường xuyên 

báo cáo tiến độ cho UBND thành phố (thông qua phòng Quản lý Đô thị) để phối 

hợp giải quyết các vấn đề liên quan. 

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

đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ nhất là trong các hẻm (Cử tri 

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

Dự án Cải thiện Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang đã đầu tư tuyến cống 

cấp 3 trên 67 tuyến đường và 25 tuyến hẻm và đã bàn giao cho thành phố quản lý 

vận hành từ năm 2014. Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ 

ngày 23/7/2015 của Đảng bộ thành phố Nha Trang về chỉ tiêu đấu nối nước thải 

trong năm 2018 và 2019, Ban Quản lý Dịch vụ công ích đã triển khai thi công 63 

tuyến hẻm trên địa bàn các phường: Phước Tân, Phương Sài, Phương Sơn, Vạn 

Thạnh, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Phước Long.  

Trong năm 2020, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai thi 

công tuyến cống cấp 3 cho 140 tuyển đường và 366 tuyển hẻm khu vực 14 phường 

trung tâm thuộc phạm vi đấu nối của Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành pho 

Nha Trang. Hiện nay, Dự án hiện đã thi công tuyến cống cấp 3 trên địa bàn các 

phường Lộc Thọ, Phước Long, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hải; riêng UBND phường Phước 

Hoà sẽ thi công trong quý IV/2020 với 15 tuyến đường và 18 hẻm trên địa bàn 

phường. 

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

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

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

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 6605/QĐ-CT-UBND 

ngày 19/8/2019 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp đường Đô 

Lương với quy mô đầu tư xây dựng mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5m, hệ thống 

thoát nước mưa và nước thải. Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công 2020 do 

UBND phường Phước Hoà làm chủ đầu tư. 
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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). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:  

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 8789/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo hệ thống thoát 

nước và láng nhựa tuyến đường Phùng Khắc Khoan, đường Hiền Lương. Công trình 

thuộc kế hoạch đầu tư công 2020 do UBND phường Phước Hoà làm chủ đầu tư. 

UBND thành phố kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, Nhung. 
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