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Hội đồng nhân dân thành phố. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nha Trang, ngày  25   tháng  5   năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang. 
 

UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 14/CV-HĐND ngày 

05/3/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử 

tri và các kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp 02, 03, 04, 05, 06, 

07 Hội đồng nhân dân thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan 

rà soát, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

I. Đối với những kiến nghị cử tri còn tồn đọng chưa giải quyết xong tại kỳ 

họp thứ 02, 03, 04, 05, 06, 07  

Câu 10. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp mở rộng chợ Vĩnh 

Lương và có bãi đỗ xe cho du khách đến tham quan và mua sắm tại chợ vì hiện nay 

khu vực xung quanh chợ vẫn còn đất trống (Cử tri xã Vĩnh Lương). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Công trình nâng cấp, mở rộng chợ xã Vĩnh Lương đã được UBND thành phố 

Nha Trang đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và hiện đang giao 

cho UBND xã Vĩnh Lương lập thủ tục đầu tư theo quy định. 

Câu 16. Đường Nguyễn Khắc Viện, hiện nay thành phố trả lời đầu tư theo 

Nghị quyết 17 của Thành ủy là không khả thi, cử tri đề nghị thành phố đầu tư nhằm 

đảm bảo quyền lợi của người dân (Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 7731/UBND-TCKH ngày 

24/9/2019 kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Granit Vina Nha Trang 

sớm đầu tư tuyển đường Nguyễn Khắc Viện. Trường hợp Công ty TNHH Granit 

Vina Nha Trang không triển khai thì cho phép UBND thành phố đầu tư nâng cấp, 

cải tạo tuyến đường theo hiện trạng. 

Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 116/TB-UBND thống nhất giao 

ƯBND thành phố thực hiện nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Khắc Viện theo hiện 

trạng; quản lý lộ giới tuyến đường theo quy hoạch. UBND thành phố đã ban hành 

Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 cho phép lập Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình: Nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Khắc Viện; giao UBND phường 
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Vĩnh Hòa làm chủ đầu tư. Hiện nay, UBND phường Vĩnh Hòa đang triển khai các 

thủ tục đầu tư theo quy định. 

Câu 20. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm chi trả tiền đền bù, hỗ trợ 

cho người dân và đẩy nhanh tiến độ Dự án Hồ chứa nước Đắc Lộc, vì hiện nay đã 

quá lâu không triển khai, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân (Cử tri xã Vĩnh 

Phương).  

Và Câu 42. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, đẩy nhanh tiến độ 

bồi thường dự án Hồ chứa nước Đắc Lộc, việc chi trả cho các hộ tiếp theo tiến hành 

quá chậm để bà con phải chờ đợi lâu. (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 30. Về đầu tư xây dựng đường Mai Thị Dõng mở rộng 13 m làm ảnh 

hưởng đến 23 hộ dân phải phá dỡ nhà. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố làm theo 

quy hoạch trước đây là 7m đến 9m (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Đường Mai Thị Dõng, xã Vĩnh Ngọc có chiều dài khoảng 700m, hiện trạng 

mặt đường BTXM rộng 3,5m còn sử dụng được. UBND thành phố đã có Văn bản số 

5837/UBND-QLĐT ngày 18/7/2019 yêu cầu UBND xã Vĩnh Ngọc khẩn trương 

hoàn chỉnh phương án thiết kế theo quy hoạch rộng 13m và tổ chức họp dân về thực 

hiện đầu tư. Hiện nay, UBND xã Vĩnh Ngọc đang hoàn chỉnh phương án thiết kế và 

tổ chức họp dân vận động thực hiện theo Nghị quyết 17-NQ/TU của Thành ủy. 

Câu 37. Việc san lấp mặt bằng tràn lan; có một số diện tích chưa chuyển đổi 

nhưng đã san lấp như ở khu vực ở Hạ Móc là đất thương mại nhưng nhiều nhà ở 

được xây dựng như vậy có phù hợp không, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem 

xét, giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Thạnh). Vấn đề này UBND thành phố trả lời như 

sau: 
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Thời gian qua, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo UBND các xã, phường 

các cơ quan đơn vị liên quan (trong đó có UBND xã Vĩnh Thạnh) tăng cường công 

tác kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời, triệt để đối với các hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai- xây dựng. Qua kiểm tra, UBND xã Vĩnh Thạnh đã phát hiện 

xử lý 01 trường hợp đổ đất san lấp mặt bằng trình Chủ tịch UBND thành phố quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 20 triệu đồng và buộc khôi phục 

tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Riêng đối với việc san lấp đất, xây dựng trái phép tại khu vực Hạ Mốc, UBND 

thành phố đã chỉ đạo UBND xã Vĩnh Thạnh lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối 

với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép 

trên đất nông nghiệp và trình UBND thành phố Nha Trang phê duyệt tổ chức cưỡng 

chế theo quy định tại Văn bản số 1652/UBND-QLĐT ngày 08/3/2019. Hiện UBND 

xã Vĩnh Thạnh đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 05 Kế 

hoạch cưỡng chế (số 315, 316, 317, 318 và 319) đối với các trường hợp sử dụng đất 

không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép tại khu vực Hạ Mốc đã được 

UBND thành phố phê duyệt. 

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

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

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/8/2011 của Hội đồng nhân dân 

thành phố về Kế hoạch phát triển đô thị thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2015, 

đường vành đai Núi Sạn được bố trí kinh phí 40 tỷ đồng (ngân sách tỉnh hổ trợ 50% 

kỉnh phí) để đầu tư mở rộng theo quy hoạch với chỉ giới đường đỏ 20m. Tuy nhiên 

sau năm 2015, UBND tỉnh cắt giảm chi phí đầu tư công trình này. Hiện nay do điều 

kiện Ngân sách thành phố còn khó khăn và chưa có quỹ  đất tái định cư nên chưa thể 

bố trí vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. UBND thành phố sẽ xem xét 

bố trí đầu tư dự án vào giai đoạn thích hợp. 

Câu 48. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án S1 vì 

quá chậm gây ngập lụt khi vào mùa mưa (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề này 

UBND thành phố trả lời như sau: 

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 Khu tái định cư S1. Tuy nhiên, hiện 

nay đang có vướng mắc về quỹ đất tái định cư, ngày 17/01/2020 Sở Tài nguyên và 

Môi trường có Công văn số 280/STNMT-CCQLĐĐ.NV về việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và giải quyết vướng mắc trong việc giao đất tái định cư tại 

dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư S1, trong đó đề nghị UBND tỉnh 

Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng làm rõ các nội dung về chấp thuận đầu tư dự án 

trước khi giải quyết tiếp thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công 

ty Cổ phần Vinpearl. 
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Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 1609/UBND-

XDNĐ về việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết 

vướng mắc trong việc giao đất tái định cư tại dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

tái định cư S1, trong đó giao Sở Xây dựng kiểm tra nội dung kiến nghị của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên, gửi văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Do đó, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về quỹ đất tái định cư dự án Khu tái định cư S1, UBND thành phố 

Nha Trang sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh phương án BTHT và TĐC 

trình phê duyệt theo quy định để giao đất cho các hộ dân. 

Câu 50. Cơn bão số 12, có 8 nhà tại vùng Dự án S1 bị sập nhưng thành phố 

không cho sửa chữa, người dân phải đi thuê nhà ở, đề nghị Ủy ban nhân dân thành 

phố xem xét, giải quyết (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề này UBND thành 

phố trả lời như sau: 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Văn bản số 908/UBND-KT ngày 

25/01/2019 và Văn bản số 390/UBND-TCKH ngày 14/01/2019 về việc hỗ trợ kinh 

phí di dời cho các hộ dân có nhà bị sập do ảnh hưởng bão số 8, số 9; thì tại khu vực 

phường Vĩnh Trường có 08 trường hợp nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng bão 

thuộc dự án Gia Tuệ nên không được phép sửa chữa nhà lại để ở, vì vị trí xây dựng 

trên đất lấn chiếm, không được phép xây dựng và không phù hợp quy hoạch. Đồng 

thời 08 trường hợp này đã được UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ di dời cho các hộ dân 

có nhà bị sập do ảnh hưởng bão với mỗi trường hợp là 4,5 triệu đồng. 

Câu 51. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm có biện pháp di dời 05 hộ 

dân tại khu vực chùa Trúc Lâm (tổ dân phố 01 Trường Thọ) vì nguy cơ sạt lở cao, 

nguy hiểm tính mạng bà con (phường đã kiến nghị nhiều lần và đã có văn bản của 

phòng Quản lý đô thị thống nhất kinh phí di dời nhưng Trung tâm phát triển quỹ đất 

trả lời chưa có đất tái đinh cư) (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

- Về biện pháp di dời: UBND tỉnh đã có Công văn số 4917/UBND-XDNĐ 

ngày 27/5/2019 về việc di dời đối với 06 hộ dân có nguy cơ sạt lở thuộc dự án Khu 

đô thị The Forest Hill & Villas. Theo đó UBND thành phố đã ban hành Thông báo 

số 1028/TB-UBND ngày 08/7/2019 về việc thu hồi đất để thực hiện di dời nhà các 

hộ dân có nguy cơ sạt lở do thiên tai tại phường Vĩnh Trường và giao Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Vĩnh Trường triển 

khai thực hiện. 

- Về quỹ đất tái định cư: UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 

10211/UBND-TTQĐ ngày 24/12/2019 phê duyệt quỹ đất tái định cư cho các trường 

hợp bị ảnh hưởng thuộc dự án Di dời nhà các hộ dân có nguy cơ sạt lở phường Vĩnh 

Trường, thành phố Nha Trang tại Khu tái định cư Đất Lành, 06 lô từ lô số 21 - 26 

(đường hẻm rộng 5m), ô số 10A, diện tích 70m
2
/1 lô. 
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UBND thành phố đã đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn 

trương tham mưu giải quyết các vướng mắc về giá đất bồi thường dự án để hoàn 

thiện phương án và trình UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

cho các hộ dân theo quy định. 

Câu 63. Hiện nay, đường Âu Cơ nối dài Khu 51 Lê Hồng Phong chưa có hệ 

thống thoát nước thải. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đầu tư (Cử tri 

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

Đường Âu Cơ nối dài khu 51 Lê Hồng Phong thuộc dự án Hệ thống tuyến cống 

cấp 3 năm 2020, do Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Nha Trang làm chủ 

đâu tư (tuyến đường đã được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt chủ trương 

đầu tư bổ sung vào dự án tại Văn bản số 6515/UBND-TCKH ngày 09/08/2019) 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 8696/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hệ thống tuyến cống cấp 

3 năm 2020, bao gồm đường Đường Âu Cơ nối dài khu 51 Lê Hồng Phong. Hiện 

nay dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu; dự kiến sẽ triển khai thi công 

trong quý II/2020. 

Câu 66. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết vấn đề ô nhiễm môi 

trường và ngập úng nước mưa do ách tắc dòng chảy dự án Khu các Trường học Bắc 

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

UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Nha 

Trang triển khai hoàn thành công trình Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Tất 

Thành (đoạn trước trường Chính trị tỉnh). Đồng thời phối hợp với UBND xã Phước 

Đồng và Ban QLDA các công trình giao thông Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án hạ 

tầng kỹ thuật khu trường học Bắc Hòn Ông) nạo vét hệ thống thoát nước hiện trạng, 

đảm bảo thoát nước trước mùa mưa lũ. 

Câu 71. Cử tri thôn Phú Cường đề nghị thành phố sớm di dời các trụ điện tại 

lòng đường Đặng Thai Mai, do mở rộng tuyến đường này đã hoàn thành năm 2017 

nhưng đến nay vẫn chưa di dời gây mất an toàn giao thông, đề nghị Ủy ban nhân 

dân thành phố quan tâm giải quyết (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

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 
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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.  

Ngày 18/3/2020, UBND thành phố có Văn bản số 1731/UBND-QLĐT yêu 

cầu UBND xã Phước Đồng phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra, xây dựng lại 

phương án di dời cho phù họp với thực tế. Hiện nay, UBND xã Phước Đồng đang 

triển khai thực hiện. 

Câu 122. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đầu tư đoạn đường 

còn lại đường Chí Linh (Cử tri phường Phước Hòa). Vấn đề này UBND thành phố 

trả lời như sau: 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 803/QĐ-CT-UBND ngày 

14/02/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa đường bê 

tông xi măng đảm bảo giao thông năm 2020, trong đó có đầu tư đường Chí Linh; 

giao cho phòng Quản lý Đô thị làm chủ đầu tư. Hiện nay, đơn vị đã thực hiện xong 

công tác lựa chọn nhà thầu và dự kiến triển khai hoàn thành trong tháng 6/2020. 

II. Đối với những kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân còn tồn đọng 

chưa giải quyết xong tại kỳ họp thứ 02, 03, 04, 05, 06, 07  

Vấn đề 8. Kiểm tra và xử lý tình trạng lấn chiếm tại các tuyến hẻm 6, 8, 10 và 

Chung cư Nguyễn Thiện Thuật như đại biểu đã phản ánh. Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

UBND phường Tân Lập và Lộc Thọ đã rà soát và cung cấp hồ sơ nhà đất các 

hộ dân tại hẻm 6, 8, 10 và Chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Hiện Phòng Quản lý đô 

thị đang cập nhật rà soát quy hoạch để đề xuất phương án xử lý; báo cáo UBND 

thành phố xem xét. Dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2020. 

Vấn đề 9. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trồng cây xanh tuyến đường 

Phạm Văn Đồng (khu vực phường Vĩnh Phước, Vĩnh Hòa) Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Ngày 25/11/2019, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 

3526/QĐ-UBND cho phép lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trồng cây xanh 

dải phân cách, vỉa hè phía Đông đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ đường Mai Xuân 

Thưởng đến Hòn Một), trong đó giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích làm chủ đầu tư 

với kinh phí dự kiến 1,2 tỷ đồng. Hiện nay Chủ đầu tư đang lập hồ sơ báo cáo kinh 

tế kỹ thuật; dự kiến công trình sẽ triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2020. 

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành 

phố lập và triển khai Đề án chỉnh trang, phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành 

phố Nha Trang đến năm 2025, việc thực hiện trồng cây xanh sẽ được thực hiện theo 

đúng nội dung Đề án đã được duyệt. 

III. Đối với những kiến nghị cử tri còn tồn đọng chưa giải quyết xong chờ 

ý kiến của các sở ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 
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Câu 52. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho trùng tu đình làng 

Trường Đông vì xuống cấp đã lâu (Cử tri phường Vĩnh Trường). Vấn đề này UBND 

thành phố trả lời như sau: Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc trùng tu đình Trường Đông đã được Hội đồng nhân dân thành phố đưa 

vào Nghị quyết năm 2013, nhưng do UBND phường Vĩnh Trường chưa chọn được 

đơn vị lập thiết kế, bản vẽ. Đến ngày 01/3/2019, UBND phường Vĩnh Trường mới 

làm việc với Phân viện khoa học xây dựng miền Trung thuộc Bộ xây dựng để lập 

thiết kế, bản vẽ đình làng Trường Đông. 

Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 638/UBND-XDNĐ cho phép 

thành phố Nha Trang triển khai lập dự án tu bổ di tích lịch sử đình Trường Đông, 

phường Vĩnh Trường theo Luật Đầu tư công. Hiện nay UBND phường Vĩnh Trường 

đang tiến hành lập và trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 

công trình trên. 

Câu 114. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết tình trạng 

ngập úng gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Đồng Muối, tổ 3 An Hòa quá nặng 

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

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Văn bản số 5104/UBND-XDNĐ ngày 30/6/2019 

và Thông báo số 456/TB ngày 13/8/2019 về việc giải quyết thoát nước cho các khu 

dân cư giáp ranh dự án KĐT Lê Hồng Phong I và dự án KĐT Lê Hồng Phong 2. 

Theo đó, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3292/SXD-HTKT ngày 09/9/2019 gửi 

Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang yêu cầu xây dựng phương án thoát nước 

tại các điểm ngập úng từ Khu đô thị LHP 1 đến đường số 22, tố dân phố Phước An 

Hòa và hẻm 20 Lê Hồng Phong. Hiện chủ đầu tư đang trình duyệt phương án thoát 

nước tổng thể tại khu vực để Sở Xây dựng thẩm định và triển khai thi công. 

Câu 120. Đường số 4 khu vực tổ 3 An Hòa không có biển báo giao thông, đề 

nghị UBND thành phố quan tâm gắn biển báo (Cử tri phường Phước Hải). Vấn đề 

này UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường số 4 khu vực tổ 3 An Hòa, phường Phước Hải do Ban QLDA Đầu tư 

công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, hiện đã hoàn thành 

thi công và lắp đặt biển báo. 

UBND thành phố kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan chuyên môn (VBĐT); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Lưu: VT, Nhung. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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