
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  9086  /UBND-VP        Nha Trang, ngày    25   tháng 11  năm 2020 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

thành phố còn tồn đọng gửi đến Kỳ họp 

thứ 09 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 

XI trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

 

 

Kính gửi: 

 

Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang 

 

UBND thành phố nhận được Báo cáo số 72/BC-HĐND ngày 17/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về Báo cáo 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 trên địa bàn thành phố Nha Trang, Ủy ban nhân dân thành phố 

đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri với kết quả như sau:  

I. Đối với các kiến nghị cử tri chưa giải quyết xong 

Câu 1. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư hệ thống điện chiếu sáng 

tại Tổ 5 Thanh Hải(Cử tri phường Vĩnh Hải). Vấn đề này, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

Tổ 5 Thanh Hải có 07 điểm sáng, tuy nhiên các bóng đèn đã cũ nên không 

đảm bảo chiếu sáng; Do đó, UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Dịch vụ Công 

ích thực hiện thay thế, sửa chữa và bổ sung khối lượng vào Hợp đồng Dịch vụ sự 

nghiệp công: Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị thành phố Nha Trang năm 2020. 

Hiện đã thay thế xong và đưa vào vận hành. 

Câu 7. Mương thoát lũ Đường Đệ (phía Tây) xuống cấp nghiêm trọng, tình 

trạng lấn chiếm đất công dọc Mương Đường Đệ để san nhượng trái phép. Đề nghị 

Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý (Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề 

này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Ngày 12/12/2019, UBND thành phố Nha Trang có công văn số 

9886/UBND-QLĐT yêu cầu Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa nghiêm túc thực 

hiện chỉ đạo của UBND thành phố Nha Trang tại văn bản số 9039/UBND-VP 

ngày 12/11/2019.  

Ngày 04/9/2020, UBND phường Vĩnh Hòa đã ban hành quyết định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối với 04 trường hợp xây dựng công trình sai nội 

dung giấy phép và không có giấy phép xây dựng tại đường Triệu Quang Phục, 

phường Vĩnh Hòa (dưới chân Mương thoát lũ Đường Đệ). 



2 

 

Hiện nay, phòng Quản lý đô thị đã tống đạt các quyết định áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả và sẽ tiếp tục tham mưu các bước tiếp theo nếu các 

trường hợp vi phạm không chấp hành các quyết định trên. 

Câu 15. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm sửa chữa đường khu 

dân cư trong Trạm đăng kiểm, nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp (Cử tri 

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

Các tuyến đường trong khu Trạm đăng kiểm thuộc Khu dân cư Nam Rù Rì, 

gồm các đường: Đặng Minh Khiêm, Lương Đắc Bằng, Mai Lão Bạng, Nguyễn 

Đức Thuận, Nguyễn Phong Sắc; hiện trạng là đường láng nhựa, bị hư hỏng xuống 

cấp. UBND thành phố Nha Trang giao cho phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư 

đã triển khai thi công hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 10/2020.   

Câu 22. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho xây dựng thêm trường 

tiểu học để tạo điều kiện cho các cháu ở 3 thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 2, Hòn 

Nghê 1 đi học được thuận lợi. Hiện nay, Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc phải mượn 

Hội trường thôn để học với số lượng học sinh 50 học sinh, đề nghị Ủy ban nhân 

dân thành phố quan tâm giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc đang quản lý sử dụng nhiểu điểm trường: 

Điểm chính (gần UBND xã), Ngọc Hội, Phù Sa, Bình Minh và Đất Tiến. Thời 

gian qua chuyển các em ở các điểm Ngọc Hội ( xuống cấp), Phù Sa (trả lại cho 

nhà thờ) về gần điểm chính để thuận tiện việc quản lý và dạy học cho các em. 

Riêng Điểm Đất Tiến vướng quy hoạch (nằm trong dự án cải thiện vệ sinh môi 

trường thành phố Nha Trang) nên không thể đầu tư xây dựng được. Vì vậy, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo tạm mượn điểm trường mầm non và Nhà văn hóa xã nhằm 

phục vụ dạy và học cho các em.  

UBND thành phố đã cho phép đầu tư xây dựng mới Trường Tiểu học Vĩnh 

Ngọc 2 do Ban QLDA các CTXD Nha Trang làm chủ đầu tư.  

Ngày 14/8/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 8326/UBND-XDNĐ chỉ 

đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét điều chỉnh cục bộ 

khu đất dự kiến xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc 2, xã Vĩnh Ngọc từ đất ở 

ký túc xá thành đất giáo dục. Sau khi có thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng, 

công trình dự kiến sẽ triển khai trong năm 2021.  

Câu 23. Hiện nay đất thuộc nghĩa trang Công binh tại thôn Xuân Ngọc có 

một số hộ dân lấn chiếm, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết 

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

UBND xã Vĩnh Ngọc đã xây dựng Kế hoạch cưỡng chế đối với 28 trường 

hợp vi phạm tại khu vực Nghĩa trang Công binh và đã được UBND thành phố Nha 

Trang phê duyệt tại văn bản số 2139/UBND-QLĐT ngày 01/4/2020 và văn bản số 
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3329/UBND-QLĐT ngày 15/5/2020. Tuy nhiên do phải thực hiện giản cách xã 

hội vì ảnh hưởng dịch Covid-19 nên chưa thực hiện cưỡng chế. Hiện nay, UBND 

xã Vĩnh Ngọc đã chuyển hồ sơ cho Công an xã Vĩnh Ngọc để xây dựng kế hoạch 

bảo vệ an ninh trật tự trình Công an thành phố phê duyệt. 

Câu 27. Đối với Khu tái định cư Vĩnh Hiệp – Vĩnh Trung, đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố chỉ đạo các các cơ quan có liên quan và lãnh đạo 02 xã Vĩnh 

Hiệp – Vĩnh Trung trong việc giao cơ quan nhà nước quản lý khu tái định cư này 

cho nhân dân đảm bảo các quyền lợi (Cử tri xã Vĩnh Trung). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Đối với vấn đề trên, UBND thành phố đã có công văn số 4326/UBND-NV 

ngày 19/8/2016 trong đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các 

nội dung sau:  

- UBND xã Vĩnh Hiệp thực hiện tuyên truyền, vận động và hướng dẫn 

người dân tại khu vực này đăng ký tạm trú hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú theo 

quy định, thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, bảo đảm an ninh trật 

tự và các quyền lợi đối với người dân. 

- UBND xã Vĩnh Trung thực hiện tuyên truyền Luật cư trú đối với các hộ 

dân tại khu vực này khi giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan, phối hợp 

với UBND xã Vĩnh Hiệp lập danh sách các hộ dân được giao đất tái định cư tại 

khu vực này để UBND xã Vĩnh Hiệp quản lý. 

- UBND xã Vĩnh Hiệp và UBND xã Vĩnh Trung chỉ đạo lực lượng Công an 

xã tăng cường phối hợp, kịp thời xử lý các vụ việc gây rối làm mất an ninh trật tự 

tại khu vực này, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm gây bức xúc cho người dân. 

- Công an thành phố chỉ đạo Công an xã Vĩnh Hiệp, Công an xã Vĩnh 

Trung tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là khu 

vực giáp ranh giữa hai xã, hướng dẫn thủ tục hành chính về đăng ký tạm trú, 

thường trú cho Công an xã để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện theo 

đúng quy định. 

Đồng thời, qua kiểm tra bản đồ địa giới hành chính và hồ sơ địa giới hành 

chính năm 2012 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì khu tái định cư 

Vĩnh Hiệp - Vĩnh Trung thuộc địa giới hành chính của xã Vĩnh Hiệp nên trách 

nhiệm quản lý Nhà nước tại khu vực này là UBND xã Vĩnh Hiệp (theo Điều 11, 

Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương). Do đó, UBND thành phố đã có công văn 

số 9922/UBND-NV ngày 13/12/2019 trong đó yêu cầu UBND xã Vĩnh Hiệp tăng 

cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực tại khu vực nói trên, triển 

khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, quan tâm đến công tác an sinh xã hội 

và các chế độ chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người dân đang 

sinh sống tại khu vực này. Đồng thời, yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo Công an 
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xã Vĩnh Hiệp tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực này và đề 

nghị Công an xã Vĩnh Trung có trách nhiệm phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự 

tại khu vực giáp ranh giữa hai xã. 

Câu 28. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với lãnh đạo tập đoàn 

Phúc Sơn đẩy nhanh tiến độ thi công và xây mới Văn phòng thôn Đồng Nhơn 

(theo quy hoạch của Dự án Phúc Khánh 1 về việc bố trí địa điểm xây dựng Khu 

Tổ hợp của thôn gồm: Văn Phòng, y tế, sân thể thao...) để cán bộ, nhân dân thôn 

Đồng Nhơn có nơi sinh hoạt và tổ chức các hoạt động lễ, hội hàng năm (Cử tri xã 

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

Việc xây mới Văn phòng thôn Đồng Nhơn tại dự án Khu đô thị Phúc Khánh 

I, xã Vĩnh Trung do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư có một 

số vướng mắc như sau: 

Khu đất để xây dựng Văn phòng thôn Đồng Nhơn chưa thực hiện xong 

công tác bồi thường, giải tỏa đối với hộ ông Lương Khánh Thành (người đứng tên 

trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đã bán cho 07 hộ dân khác với tổng diện 

tích là 2.706,6m
2
. 

Ngày 31/12/2015, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 

5489/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối 

với 91 trường hợp bị giải tỏa để thực hiện dự án Khu đô thị Phúc Khánh 1, xã 

Vĩnh Trung, trong đó có trường hợp hộ ông Lương Khánh Thành và 07 hộ dân. 

Tuy nhiên, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang chưa liên 

hệ được với 07 hộ dân nêu trên để thực hiện thủ tục chi trả tiền bồi thường. 

Đồng thời, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, hiện nay 

hồ sơ thiết kế thi công của dự án đã được Công ty gửi Sở Xây dựng để thẩm định. 

Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa được Sở xây dựng thẩm định hồ sơ nên 

chưa thực hiện được việc thi công xây mới Văn phòng thôn Đồng Nhơn. 

Theo đó, UBND thành phố Nha Trang đã có văn bản số 1465/UBND-

TNMT ngày 09/3/2020 chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang 

và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, 

giải tỏa và hoàn thành thủ tục pháp lý về hồ sơ thiết kế thi công để thực hiện việc 

xây mới Văn phòng thôn Đồng Nhơn để nhân dân thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh 

Trung có nơi sinh hoạt văn hóa. 

Câu 35. Dự án Dãi cây xanh cách ly cụm Công nghiệp Đắc Lộc đến nay 

còn 02 hộ chưa di dời và bàn giao mặt bằng. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

chỉ đạo thực hiện nhanh (Cử tri xã Vĩnh Phương). Vấn đề này, UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Về vấn đề này, UBND thành phố đã ban hành Quyết định cưỡng chế đối 

với 02 trường hợp gồm trường hợp hộ ông Lê Văn Ngà (chết) và bà Lê Thị Thiệt 



5 

 

và hộ ông Nguyễn Xuân Hoàng và bà Nguyễn Thị Hằng. Hiện nay, UBND thành 

phố đang giao UBND xã Vĩnh Phương phối hợp với các đơn vị có liên quan thống 

nhất xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất trong thời gian tới.   

Câu 41. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nâng cấp các con đường hẻm 

cồn Ngọc Thảo do bị xuống cấp và ngập úng trong mùa mưa lũ (Cử tri phường 

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

Khu vực cồn Ngọc Thảo được giao cho Công ty Cổ phần Sông Đà Nha 

Trang làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Ngọc Thảo. Tuy nhiên Chủ đầu tư 

không triển khai dự án theo cam kết nên UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 

Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 chấm dứt hiệu lực Quyết định số 

2239/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 về việc công nhận chủ đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở: Khu đô thị mới Ngọc Thảo, tại cồn Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, 

thành phố Nha Trang. 

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã có văn bản số 

2219/UBND-VP ngày 03/4/2020 thống nhất giao cho UBND phường Ngọc Hiệp 

tổ chức khảo sát thực tế, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND thành phố 

xem xét; Hiện nay UBND phường Ngọc Hiệp đang hoàn thiện hồ sơ để trình 

HĐND thành phố thống nhất chủ trương. 

Câu 46. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm sớm có biện pháp di 

dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi  các cơn bão 12, 8, 9; nếu chưa di dời thì có biện 

pháp hỗ trợ như: Thuê nhà, hỗ trợ đời sống (Cử tri phường Vĩnh Trường).  

Và Câu 64. Sau đợt mưa lũ ngày 18/11/2018 nhiều hộ dân đã bị thiệt hại về 

người và của, đến nay đã hết tháng 10/2019 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; 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: 

Hiện nay, UBND thành  phố Nha Trang đang hoàn chỉnh Phương án di dời và 

đã gửi lấy ý kiến góp ý các Sở ngành của tỉnh tại văn bản số 6241/UBND-QLĐT 

ngày 20/8/2020 trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; Trước mắt, để đảm 

bảo an toàn cho các hộ dân theo chỉ đạo của  UBND tỉnh tại Thông báo số 

167/UBND-XDNĐ ngày 23/4/2020, UBND thành phố Nha Trang đã đưa 02 khu 

vực này vào Kế hoạch số 5621/KH-UBND ngày 30/7/2020 về việc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. 

Câu 47. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm có giải pháp tìm chỗ 

neo đậu tàu thuyền do thực hiện Bến tàu Du lịch mới vì chổ neo đậu quá xa chỗ 

cũ, khi neo đậu va đập do chật chội, ngư dân không đảm bảo được tài sản (Cử tri 

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

- Về diện tích neo đậu tàu du lịch:  
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Ngày 22/04/2020, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 915/QĐ-UBND 

giao quyền sử dụng khu vực biển phục vụ cho hoạt động của Bến tàu du lịch Nha 

Trang với diện tích 2,12 ha. Ngày 20/07/2020 UBND thành phố Nha Trang ban 

hành Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc giao cho Ban Quản lý Vịnh Nha 

Trang tiếp nhận vùng mặt nước trước Bến tàu du lịch để vận hành khai thác bến. 

Như vậy, phần diện tích mặt nước 2,12 ha chỉ phục vụ cho hoạt động của tàu du 

lịch, việc tàu cá neo đậu trong vùng mặt nước hoạt động của bến tàu du lịch là 

không đúng quy định. 

- Về diện tích neo đậu tàu cá:  

Trên cơ sở phương án bố trí vị trí neo đậu tàu cá trước bãi đỗ xe với diện 

tích khoảng 6,4ha, UBND thành phố Nha Trang đã phê duyệt Phương án tổ chức 

luồng và lắp đặt hệ thống báo hiệu, đường thủy nội địa phục vụ hoạt động Bến tàu 

du lịch Nha Trang tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 27/8/2020. Phương án 

đã được tổ chức niêm yết công khai tại khu vực bến tàu du lịch, khu vực bến các 

dân sinh của phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang từ ngày 03/9/2020 để 

cho các chủ phương tiện tàu cá, tàu du lịch được biết và thực hiện. Tuy nhiên hiện 

nay vẫn còn phát sinh tranh chấp về diện tích neo đậu trước Bến tàu du lịch; Ngày 

18/11/2020, UBND thành phố Nha Trang đã tổ chức cuộc họp và giao các phòng 

ban của thành phố chuẩn bị nội dung để tổ chức cuộc họp đối thoại với chủ các tàu 

cá hiện đang neo đậu tại Bến tàu du lịch.  

Câu 53. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm triển khai việc đánh số 

nhà và đặt tên đường trong các khu đô thị mới để người dân ổn định cuộc sống và 

thuận tiện trong công tác quản lý (Cử tri phường Tân Lập). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

* Về vấn đề đánh số nhà trong các khu đô thị mới  

UBND thành phố Nha Trang không thực hiện việc đánh số nhà trong các 

khu đô thị mới trên địa bàn thành phố. Việc đánh số nhà trong các khu đô thị mới 

trên địa bàn thành phố được thiết lập và quản lý theo các Đồ án quy hoạch khu đô 

thị đã được UBND tỉnh phê duyệt.  

* Về vấn đề đặt tên đường trong các khu đô thị mới  

UBND thành phố Nha Trang đã có Tờ trình số 9348/TTr-UBND ngày 

22/11/2019 đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua đề án đặt tên các tuyến 

đường trên địa bàn thành phố Nha Trang. Trong đó, UBND thành phố đã đề nghị 

đặt tên đường tại các Khu đô thị mới hội đủ điều kiện đặt tên theo quy định của 

pháp luật với 144 tuyến đường ở các Khu đô thị sau:  

1. Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1: 26 tên đường;  

2. Khu đô thị VCN, Phước Hải: 17 tên đường;  

3. Khu đô thị Hoàng Long: 09 tên đường;  
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4. Khu đô thị VCN- Phước Long: 10 tên đường;  

5. Khu đô thị Phước Long: 31 tên đường;  

6. Khu đô thị An Viên ( Vĩnh Trường ): 31 tên đường;  

7. Khu đô thị Mipeco ( Vĩnh Nguyên): 10 tên đường;  

8. Khu đô thị Mỹ Gia ( Vĩnh Thái): 29 tên đường;  

9. Khu đô thị mới Vĩnh Điềm Trung ( Vĩnh Hiệp): 14 tên đường;  

10. Khu Biệt thự Sinh Thái Giáng Hương ( Vĩnh Thái): 06 tên đường;  

11.Khu Biệt thự Nha Trang Seapark ( Phước Đồng): 02 tên đường.  

Kết quả, tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, đã 

thông qua Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 về việc đặt tên các tuyến 

đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang; 

trong đó có 09 xã, phường với 61 tuyến đường như sau:  

1. Khu đô thị mới: 07 Khu đô thị với 37 tuyến đường;  

2. Khu tái định cư: 03 Khu với 12 tuyến đường;  

3. Khu dân cư: 1 với 01 tuyến đường;  

4. Đường lẻ: 11 tuyến đường. 

Hiện nay, UBND thành phố đang giao phòng Quản lý Đô thị triển khai 

công tác gắn bảng tên đường đối với các tuyến đường đã được đặt tên. 

Câu 58. Dự án Khu tái định cư Hòn Rớ 2: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành 

phố giải quyết tái định cư cho 7 hộ dân đã bàn giao mặt bằng vì đã có quyết định 

giao đất nhưng chưa bàn giao đất thực địa. (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

Trường hợp của 7 hộ dân, bị ảnh hưởng giải tỏa dự án Khu tái định cư Hòn 

Rớ II, tại xã Phước Đồng, thuộc trường hợp được giao đất tái định cư tại vị trí lô 

đất tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành rộng 35m theo quy định.  

Hiện nay, tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật dự án Khu tái định cư Hòn Rớ 2 

như sau: Đã cơ bản hoàn thành 12/13 ô đất tái định cư và đã bố trí tái định cư cho 

các trường hợp đủ điều kiện tái định cư của dự án và tạo quỹ đất tái định cư để bố 

trí cho các dự án khác trên địa bàn thành phố Nha Trang (dự án Đầu tư Phát triển 

đảo Hòn Tre, Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập …). Hiện chỉ còn lại 01 Ô đất CL4 

Khu tái định cư Hòn Rớ II chưa thi công hạ tầng kỹ thuật, dẫn đến chưa cắm mốc 

giao đất tái định cư tại thực địa cho 16 hộ dân giải tỏa còn lại của dự án đã có 

quyết định giao đất (trong đó, có 15 hộ dân đang được hỗ trợ tiền thuê nhà), lý do: 

Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với nhóm hộ bà Phạm Thị 

Hắc có tranh chấp đất và quá trình giải quyết tranh chấp đất kéo dài nhiều năm. 

Quá trình giải quyết tranh chấp khiếu nại đến nay các Bản án đã có hiệu lực thi 

hành. Do đó, hiện nay UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo các đơn vị có liên 
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quan tiến hành triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại ô CL4, sau khi hạ tầng 

khu vực được hoàn chỉnh sẽ tiến hành cắm mốc giao đất thực địa cho các hộ dân 

(trong đó có 7 hộ dân nói trên).  

Ngày 16/7/2020, UBND thành phố Nha Trang đã tổ chức buổi đối thoại 

trực tiếp với một số hộ dân (thuộc nhóm đã có quyết định giao đất nhưng chưa 

cắm mốc giao đất ngoài thực địa) và đã ban hành Thông báo số 1073/TB-UBND 

ngày 21/7/2020 của UBND thành phố Nha Trang về Kết luận về việc tiếp công 

dân. 

Đồng thời, để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng 

mặt bằng dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh 

Hòa đã có báo cáo và tham mưu văn bản để UBND thành phố Nha Trang báo cáo 

và đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Ngày 21/8/2020, UBND thành phố có 

công văn số 6321/UBND-TTQĐKH về việc xin chủ trương áp dụng chính sách về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp hộ bà Phạm Thị Hắc và 08 

trường hợp mua bán đất với bà Hắc.  

Ngày 10/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 

3736/STNMT-CCQLĐĐ-GĐBTTĐC báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa đối với nội 

dung trên và UBND tỉnh đã có văn bản số 10160/UBND-XDNĐ ngày 25/9/2020 

thống nhất nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, UBND 

thành phố đang chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và phòng Tài 

nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ pháp lý để sớm giải quyết dứt điểm vụ 

việc nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, hoàn thiện hạ tầng khu vực CL4 và tiến 

hành cắm mốc giao đất thực địa cho các hộ dân (trong đó có 7 hộ dân nói trên). 

Câu 59. Hệ thống đường giao thông khu vực Hòn Rớ I đến nay đã xuống 

cấp trầm trọng. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư nâng cấp (Cử tri xã 

Phước Đồng).  

Và Câu 60. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị với điện lực 

Vĩnh Nguyên di dời các trụ điện thuộc đường Sơn Ca, Song Tử, Đặng Thai Mai 

(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 10m, 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; Do bất 

cập trong thiết kế điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiều rộng vỉa hè còn lại 

không đủ để lắp đặt trụ điện hạ áp do vướng ban công của nhà dân với độ vươn 

ban công là 0,9m, nên đến nay các công trình này chưa thực hiện di dời được hệ 

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

đảm bảo khoảng cách an toàn điện; móng trụ điện nằm trên cống thoát nước hiện 

trạng và không trồng được cây xanh. Vì vậy UBND thành phố đã không thống 
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nhất chủ trương đầu tư các tuyến đường đề xuất mới. 

Hiện nay, UBND xã Phước Đồng đang vận động nhân dân thống nhất vị trí 

trụ điện để hoàn chỉnh hồ sơ di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường Sơn 

Ca, Song Tử, Đặng Thai Mai. 

Câu 62. Đất tại khu vực 45 lô chợ tạm Phước Đồng: các hộ đã được nhận 

tiền bồi thường và đất tái định cư nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng. Hiện nay, 

một số hộ tiếp tục bán lại phần đất này cho người khác để sử dụng buôn bán lấn 

chiếm lòng lề đường. 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: 

Căn cứ Quyết định của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất đối 

với 32 hộ gia đình đang sử dụng để thực hiện dự án: đường Nam Bình Tân - Sông 

Lô - Phước Thượng (đoạn qua 45 lô chợ), xã Phước Đồng. 

Căn cứ Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ đối với 32 hộ gia 

đình do bị ảnh hưởng bởi dự án đường Nam Bình Tân - Sông Lô - Phước Thượng 

(đoạn qua 45 lô chợ) 

Ngày 15/6/2020, UBND xã Phước Đồng có Thông báo về giao trả mặt bằng 

do bị ảnh hưởng dự án đường Nam Bình Tân - Sông Lô - Phước Thượng (đoạn 

qua 45 lô chợ Phước Đồng). Đề nghị giao trả mặt bằng trước ngày 30/6/2020 đối 

với 32 hộ dân. 

Ngày 02/7/2020 UBND xã Phước Đồng có Thông báo về giao trả mặt bằng 

do bị ảnh hưởng dự án đường Nam Bình Tân - Sông Lô - Phước Thượng (đoạn 

qua 45 lô chợ Phước Đồng). Đề nghị giao trả mặt bằng trước ngày 20/7/2020 đối 

với 32 hộ dân. 

Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Nha Trang có Thông báo (Số 1255/TB-

UBND đến 1286/TB-UBND) về giao trả mặt bằng do bị ảnh hưởng dự án đường 

Nam Bình Tân - Sông Lô - Phước Thượng (đoạn qua 45 lô chợ Phước Đồng). Đề 

nghị giao trả mặt bằng trước ngày 20/9/2020 đối với 32 hộ dân. Nhưng đến nay 

các hộ dân vẫn chưa tự nguyện bàn giao mặt bằng cho xã quản lý. 

Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các 

công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa phối hợp với 

UBND xã phước đồng tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ 

chức thực hiện biện pháp hành chính theo quy định. 

Câu 63. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra diện tích Miếu Tam 

Hổ (Phước Hạ) và đất nghĩa trang tại núi đất Phước Lợi - Phước Hạ (Dân đã kiến 

nghị tại lần tiếp xúc trước). Hiện nay có hiện tượng lấn chiếm và được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và đã chuyển nhượng. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố kiểm tra, xử lý trả lời cho dân (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 
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- Về nội dung liên quan đất Miếu Tam Hổ:  

Sau khi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh làm rõ có việc 

một số hộ dân lấn chiếm đất Miếu Tam Hổ. Theo đó, UBND thành phố đã ban 

hành văn bản số 8351/UBND-TNMT ngày 17/10/2019 giao UBND xã Phước 

Đồng chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn lập hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính và yêu cầu khắc phục hậu quả đối với các công trình xây dựng trái phép 

nhưng đã hết thời hiệu xử phạt.  

Ngày 20/4/2020 UBND xã Phước Đồng có Công văn số 547/UBND báo 

cáo; theo đó UBND xã đã ban hành Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 áp 25 dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Đăng Nam 

và Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả đối với ông Lê Hoàng Hải, cả hai trường hợp buộc khôi phục lại tình 

trạng của đất trước khi vi phạm (chiếm đất thuộc Miếu Tam Hổ thôn Phước Hạ, 

xã Phước Đồng).  

Hiện nay, các trường hợp vi phạm chưa tự giác khắc phục hậu quả, UBND 

xã Phước Đồng đã xây dựng Kế hoạch số 1734/KH-UBND ngày 29/9/2020 về 

việc cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 02 trường hợp nói 

trên và sẽ tổ chức thực hiện trong năm 2020. 

- Về nội dung liên quan đất Nghĩa trang Phước Lợi – Phước Hạ:  

UBND thành phố Nha Trang đã có văn bản số 4282/UBND-TNMT ngày 

30/5/2019 giao cho Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan xác minh làm rõ đối tượng giả chữ ký và sử dụng Quyết định cấp đất của 

UBND xã Phước Đồng với diện tích 1ha cấp cho hộ gia đình ông Trần Kim Đông 

để cấp 02 giấy chứng nhận với tổng diện tích 2,4ha. Đồng thời làm rõ trách nhiệm 

của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp giấy chứng nhận trên. Sau khi có 

kết luận của cơ quan Công an mới có căn cứ để tiến hành xử lý đối với những 

người có liên quan. 

Câu 73. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, sửa chữa lại các 

dụng cụ tập thể dục và thay thế các ghế đã hư hỏng trên tuyến công viên bờ biển 

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

1/ Về việc kiểm tra, sửa chữa lại các dụng cụ tập thể dục trên tuyến công 

viên bờ biển 

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích đã 

tiến hành sửa chữa, bảo trì các dụng cụ thể dục thể thao trên tuyến công viên bờ 

biển đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng (tổng số lượng dụng cụ đã sửa chữa là 79 

bộ và bảo trì 106 bộ) để phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân. Riêng 17 bộ 

dụng cụ thể dục thể thao lắp đặt tại công viên bờ biển đối diện khách sạn Sunrise 

và Trụ sở Công an tỉnh đã bị rỉ sét nặng không thể sửa chữa, UBND thành phố 
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Nha Trang đã chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích tháo dỡ, thanh lý theo quy 

định, đồng thời mua sắm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao mới thay thế các 

thiết bị đã tháo dỡ.  

Tuy nhiện hiện nay do tình hình ngân sách còn khó khăn chưa thể bố trí 

kinh phí để mua sắm dụng cụ thể dục thể thao mới thay thế các thiết bị cũ đã hư 

hỏng do đó Ban Quản lý dịch vụ công ích tạm thời chưa tiến hành tháo dỡ các 

thiết bị cũ, việc tháo dỡ sẽ tiến hành sau khi thành phố bố trí kinh phí để thực hiện 

mua sắm thiết bị mới thay thế. 

2/ Về việc thay thế các ghế đá hư hỏng trên tuyến công viên bờ biển  

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Ban Quản lý Dịch vụ công ích phối 

hợp cùng Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang kiểm tra hiện trạng, thu 

hồi các ghế đá hư hỏng trên tuyến công viên biển. Hiện nay, Ban Quản lý dịch vụ 

công ích đang thực hiện thủ tục mua sắm thay thế các ghế đá hư hỏng, dự kiến 

hoàn thành trong tháng 10 năm 2020 để phục vụ người dân. Đến nay, đã hoàn 

thành lắp 40 ghế đá trên tuyến công viên bờ biển. 

Câu 77. Tại Chợ Đầm, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải 

quyết; có biện pháp giải quyết thoát nước, duy tu mặt đường ở khu vực này (Cử tri 

phường Vạn Thạnh, Vạn Thắng). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang đã ban hành các nghị quyết phê 

duyệt chủ trương đầu tư các công trình thuộc phường Vạn Thạnh giai đoạn 

2021-2025: 

+ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của HĐND thành phố 

Nha Trang phê duyệt chủ trương đầu tư Hệ thống thoát nước và cải tạo vỉa hè các 

tuyến đường Phương Câu, Đào Duy Từ, phường Vạn Thạnh; 

+ Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của HĐND thành phố Nha 

Trang phê duyệt chủ trương đầu tư Hệ thống đấu nối nước thải và sinh hoạt và cải 

tạo vỉa hè các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Tăng Bạt Hổ, phường Vạn Thạnh; 

+ Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của HĐND thành phố 

Nha Trang phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp đường Phạm Hồng Thái, đường 

Nguyễn Gia Thiều, phường Vạn Thạnh;  

+ Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của HĐND thành phố 

Nha Trang phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo vỉa hè đường Sinh Trung, phường 

Vạn Thạnh. 

Hiện nay, UBND thành phố đang triển khai thi công trong năm 2021. 

Câu 80. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, đánh giá chất lượng 

công trình xây dựng một số vỉa hè và cho sửa chữa lại vỉa hè đường Hoàng Hoa 

Thám vì hiện nay đã vị bong tróc, hư hỏng rất nhiều (Cử tri phường Vạn Thạnh). 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 
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Hiện trạng vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám có nhiều vị trí bị bong tróc, nứt 

gãy; UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 6925/QĐ-UBND 

ngày25/11/2020 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo 

sửa chữa vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám và đường Xóm Cồn giao Ban QLDA các 

CTXD Nha Trang làm chủ đầu tư, kế hoạch triển khai năm 2021.  

Câu 81. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án xây 

dựng kè khu vực chùa Kỳ Viên (Cử tri phường Vạn Thạnh). 

Dự án Kè chống sạt lỡ chân núi Chùa Kỳ Viên được thực hiện theoThông 

báo số 589/TB-UBND ngày 11/4/2019 về việc thu hồi đất thực hiện dự án Kè 

chống sạt lỡ chân núi Chùa Kỳ Viên. Hiện nay, Trung tâm phối hợp cùng các đơn 

vị liên quan và các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án đã kiểm kê xong 25 

trường hợp/25 thửa. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang phối hợp với UBND 

phường Vạn Thạnh đang xác minh nguồn gốc đất các hộ dân có đất bị ảnh hưởng 

bởi dự án, tuy nhiên đa số các hộ dân ở đây sinh sống qua nhiều thế hệ không có 

giầy tờ pháp lý về nguồn gốc đất nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Do vậy 

để đẩy nhanh tiến độ của dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha 

Trang đang sao lục hồ sơ nguồn gốc đất các hộ dân tại Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai NhaTrang để phục vụ cho việc xác minh nguồn gốc đất. Bên cạnh đó, 

Trung tâm tham mưu cho UBND thành phố Nha Trang trình Tỉnh phê duyệt giá 

đất bồi thường và tái định cư cụ thể của dự án; sau khi UBND Tỉnh phê duyệt giá 

đất bồi thường và tái định cư cụ thể của dự án, Trung tâm sẽ tiến hành lập phương 

án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. 

Câu 89. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho đầu tư bê tông 

hóa các tuyến hẻm trong khu dân cư Cồn Nhất Trí sau khi xóa bỏ dự án của Công 

ty TNHH Đầu tư Phạm Trần. (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề này, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã có Quyết định số 8735/QĐ-UBND ngày 

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

thống thoát nước hẻm 161 đường 2/4 giao UBND phường Vĩnh Phước làm chủ 

đầu tư để xử lý ô nhiễm môi trường tại hẻm Hiền Nhi khu vực Tổ 4&6 Hà Ra, cồn 

Nhất Trí; Quyết định số 8765/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 phê duyệt Báo cáo 

KTKT đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước hẻm 915, hẻm 925 và 

đường Đoàn Kết và Quyết định số 8779/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 phê duyệt 

Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước các hẻm Tổ 5 Hà 

Ra, cồn Nhất Trí. Các dự án này đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7/2020. 

Câu 90. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết dứt điểm việc ngập 

nước tại hẻm 218 Trần Phú, trường THCS Bùi Thị Xuân và trước Ủy ban nhân 
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dân phường Vĩnh Nguyên mỗi khi mưa to (Cử tri phường Vĩnh Nguyên). Vấn đề 

này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Đường Trần Phú khu vực phường Vĩnh Nguyên thường xuyên bị ngập đoạn 

từ đường C2 (bên hông bệnh viện Vinmec) đến kho xăng dầu Phú Khánh. 

* Hiện trạng thoát nước: 

- Hệ thống thoát nước đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên điểm đầu từ 

kho xăng dầu Phú Khánh điểm cuối thoát ra cửa xả Dã Tượng, khẩu độ cống từ 

D600-D2000, riêng đoạn từ kho xăng dầu Phú Khánh đến đường C2 có khẩu độ 

cống thoát nước D600 và D800mm. 

- Lưu vực thoát nước (đoạn từ kho xăng dầu Phú Khánh đến đường C2) bao 

gồm: Khu dân cư hiện hữu, một phần núi Chụt, một phần Khu đô thị Mipeco với 

diện tích khoảng 38ha. 

* Nguyên nhân ngập úng: 

- Đường Trần Phú (đoạn từ kho xăng dầu Phú Khánh đến đường C2) trũng 

thấp nhất, khi mưa nước từ khu dân cư hiện trạng phía đông, phía Tây tập trung về 

tuyến đường, tuy nhiên khẩu độ cống khu vực này chỉ có cống D600-D800mm 

nên nước thoát chậm.  

- Ngoài ra điểm cuối là cửa xả Dã Tượng có khẩu độ cống 3x2m ngoài việc 

thoát nước cho phường Vĩnh Nguyên còn tiếp nhận phần lớn lưu vực thoát nước 

các Phường Lộc Thọ, Tân Lập, khu sân bay, Phước Long. 

* Giải pháp: 

- Trước mắt để giải quyết một phần tình trạng ngập nước UBND thành phố 

Nha Trang đã giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đầu tư tuyến cống D400 thu 

gom nước mưa hẻm 218, cải tạo hệ thống hố ga cũ bằng hệ thống van lật trước 

trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2 (địa chỉ cũ là Trường Bùi Thị Xuân), trước 

UBND phường Vĩnh Nguyên, trước bệnh viện Vinmec. Đến nay đã được thi công 

hoàn thành 

- Về lâu dài: 

+ Theo đề án kiểm tra, tính toán và khớp nối thoát nước mưa phía Tây Lê 

Hồng Phong và khu vực Sân bay Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê 

duyệt tại Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 để giải quyết dứt điểm 

thoát nước khu vực này cần bố trí 2 cửa xả thoát nước cuối đường C2 với khẩu độ 

2.0x1.0m và cuối đường C3 với khẩu độ 2x(1.0x1.0m). 

- Hiện nay chủ đầu tư dự án Khu đô thị Mipeco đang triển thi công tuyến 

cống hộp 2.0x1.0m thoát ra cửa xả đường C2, dự án trên chia thành 03 đoạn cống: 

Đoạn 01 trong phạm vi đường C2 quy hoạch dài khoảng 215,0m; đoạn 02 trong 

phạm vi nút giao đường Trần Phú dài khoảng 33,0m và đoạn còn lại thuộc đường 
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dọc bờ kè Tây Hải. Hiện nay dự án đã thi công hơn 70% khối lượng đoạn 1 và 

đoạn 2, dự kiến trong tháng 12 năm 2020 sẽ hoàn thành 2 đoạn trên. Riêng đoạn 3 

thuộc dự án Kè bờ phường Vĩnh Nguyên do Sở Nông Nghiệp và PTNT Khánh 

Hòa là chủ đầu tư hiện đang hoàn tất các hồ sơ pháp lý chưa triển khai thi công. 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành văn bản số 3466/UBND–QLĐT ngày 

25/5/2020 đề nghị Sở Nông Nghiệp và PTNT Khánh Hòa khẩn trương hoàn tất 

các hồ sơ liên quan triển khai thi công công trình. Ngày 24/11/2020, UBND thành 

phố tiếp tục có văn bản số 9035UBND-DVCI đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương 

triển khai thi công và hoàn thành dự án để giải quyết thoát nước cho khu vực. 

Câu 100. Hẻm 20/3 Lê Hồng Phong liên tục bị ngập lụt đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố có hướng khắc phục (Cử tri phường Phước Hải). Vấn đề này, 

UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố đã có văn bản số 8429/UBND-QLĐT ngày 03/11/2020 và 

văn bản số 8710/UBND-QLĐT ngày 13/11/2020 chỉ đạo UBND phường Phước 

Hải tổ chức họp dân để thống nhất phương án nâng nền và cải tạo hệ thống thoát 

nước để giao Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang sớm triển khai thi công. 

II. Đối với các kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh 

đang giải quyết   

Câu 8. Việc họp xét nguồn gốc sử dụng đất và nhà ở (dự án champarama) 

để bồi thường cho người dân của Hội đồng bồi thường thành phố (chỉ tính từ 2003 

trở về trước) là chưa hợp lý, thiệt thòi cho người dân Bãi Tiên? Đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố công bố địa điểm tái định cư của dự án Champarama trước 

khi thu hồi đất của dân (Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố 

trả lời như sau: 

Đối với mốc thời điểm để xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án 

Champarama Resort & Spa, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Thông báo số 05/TB-

UBND ngày 10/01/2020 và Văn bản số 11051/UBND-XDNĐ ngày 20/10/2020 

thống nhất lấy ngày 22/9/2016 (ngày công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) làm 

mốc thời điểm để xem xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Về quỹ đất tái định cư thực hiện dự án Champarama Resort & Spa, 

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Thông báo số 05/TB-UBND ngày 10/01/2020 

thống nhất địa điểm xây dựng khu tái định cư 1 tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh 

Thái, khu tái định cư 2 tại xã Vĩnh Lương. Hiện nay, UBND thành phố Nha 

Trang đã lập báo cáo chủ trương đầu tư của khu tái định cư để trình hội đồng 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Câu 12. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố làm vòng xuyến tại ngã tư 

đường Điện Biên Phủ và đường 2/4 để thuận lợi cho người tham gia giao thông 

(Cử tri phường Vĩnh Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 
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Đường Nguyễn Xiển do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa quản lý; vì 

vậy, việc đề nghị làm vòng xuyến tại ngã tư đường Điện Biên Phủ và đường 2/4 

để thuận lợi cho người tham gia giao thông theo ý kiến cử tri phường Vĩnh Hòa 

nêu trên thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh 

Khánh Hòa. Ngày 23/3/2020, UBND thành phố đã có văn bản số 1853/UBND-

QLĐT đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu và có biện pháp 

giải quyết theo ý kiến của cử tri.  

Câu 14. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét lắp đặt đèn tín hiệu 

giao thông tại ngã ba Mai Xuân Thưởng và đường 2/4 (Cử tri phường Vĩnh Hòa). 

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

Ngày 01/4/2020, Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa có công văn số 52/BATGT về 

việc giải quyết kiến nghị của cử tri phường Vĩnh Hòa theo đó chưa cần thiết phải 

lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường Mai Xuân Thưởng - đường 2/4 

với các lý do: 

- Vị trí đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường Mai Xuân 

Thưởng - đường 2/4 cách đèn tín hiệu giao thông đã có là tại ngã ba đường 2/4- 

đường Nguyễn Khuyến có khoảng cách rất gần, trong khi đó việc vận hành hệ thống 

đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Nha Trang hiện vẫn vận hành thủ công 

chưa sử dụng công nghệ tự động; do đó, việc lắp đặt thêm đèn tín hiệu giao thông tại 

ngã ba đường Mai Xuân Thưởng - đường 2/4 sẽ gây ùn tắc giao thông. 

- Tại vị trí ngã ba đường Mai Xuân Thưởng - đường 2/4 hiện nay đã được 

bố trí đầy đủ hệ thống biển báo giao thông, vạch sơn đường, có tầm nhìn thông 

thoáng, lưu lượng tham gia giao thông thông thoáng không có tình trạng ùn tắc 

giao thông; do đó việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông là chưa cần thiết./.  

 

 

 

 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các Đại biểu HĐND TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, Phúc. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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