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Phước Hải, ngày  02  tháng 4  năm 2021 

 
BÁO CÁO 

V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang  

từ ngày 01/3/2021 đến ngày 10/3/2021 

 

Kính gửi: - UBND thành phố Nha Trang 

       - Phòng Văn hóa và Thông tin TP Nha Trang 

 Căn cứ công văn số 1567/UBND-VHTT ngày 16/03/2021 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ 

ngày 01/3/2021 đến ngày 10/3/2021. 

Qua thông tin phản ánh của báo chí, UBND Phường đã tiến hành kiểm tra và 

xác nhận có việc viết vẽ bậy, gây mất mỹ quan đô thị tại khu vực chân cầu Phong 

Châu. Tuy nhiên, do công trình Cầu vượt Phong Châu vừa mới đưa vào sử dụng từ 

tháng 02/2021 đến nay chưa có sự bàn giao cho địa phương quản lý. Để đảm bảo mỹ 

quan đường phố theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Nha Trang tại công văn số 

1567/UBND-VHTT ngày 16/3/2021, UBND phường Phước Hải đã có văn bản đề nghị 

đơn vị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND Phường có phương án khắc phục và 

đảm bảo không có để tình trạng trên tái diễn. 

Ngày 26/03/2021, UBND Phường nhận được công văn số 169/BQLNN-QLDA 

của BQL dự dán đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh Khánh Hòa về việc khắc phục việc viết vẽ bậy trên trụ cầu công trình đường 

Phong Châu, thành phố Nha Trang. Trong văn bản nêu rõ, do công trình chưa bàn giao 

cho đơn vị quản lý, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Khánh Hòa đã đề nghị đơn vị thi công là Công ty Cổ phần đầu tư xây 

dựng số 18 khắc phục trước ngày 05/4/2021 để bảo đảm mỹ quan, đồng thời có biện 

pháp quản lý tránh tình trạng vẽ bậy cho đến khi bàn giao cho đơn vị quản lý. 

UBND phường Phước Hải kính báo cáo để UBND thành phố Nha Trang, phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố được biết./. 

(Đính kèm công văn số 169/BQLNN-QLDA của BQL dự dán đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa) 

Nơi nhận:                                                                       

- Như trên;          

- Lưu: VT, Hoài. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Dung 
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