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NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

Địa bàn: Huyện Cam Lâm 

(Trích từ Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, 

HĐND tỉnh khóa VI) 

 

1. Hiện nay trên địa bàn xã Suối Tân người dân đang dùng nước do Công 

ty Cổ phần KCN Suối Dầu cung cấp là nước sản xuất nên không đảm bảo tiêu 

chuẩn, giá thành cao. Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm để Nhân dân xã Suối 

Tân được mua nước của Công ty Cổ phần cấp nước Khánh Hòa. 

Dân cư khu vực xã Suối Tân (huyện Cam Lâm) đang sử dụng nước máy từ 

Khu công nghiệp Suối Dầu cung cấp. Từ tháng 4/2017, Dự án Nhà máy nước Suối 

Dầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó chỉ có tuyến ống tải DN600 chưa có 

hệ thống ống phân phối. Đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh 

Hòa đã lập hồ sơ thiết kết tuyến ống phân phối để cấp nước cho dân cư Suối Tân 

khu vực dọc 2 bên Quốc lộ 1A. Công ty đã gửi hồ sơ xin Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam cấp phép thi công. Hiện nay, hồ sơ đã được cấp phép thi công và đang triển 

khai thi công, dự kiến trong quý I/2019 khu dân cư xã Suối Tân sẽ được cung cấp 

nước máy từ nguồn nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa. 

2. Việc nạo vét lòng Hồ chứa nước Cam Ranh đã gây ô nhiễm nguồn nước 

sinh hoạt của Nhân dân. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở ngành chuyên môn 

kiểm tra và đình chỉ việc nạo vét lòng hồ, vì đây là việc làm mang tính chất khai 

thác chứ không phải nạo vét lòng hồ. 

Hiện nay, hồ chứa nước Cam Ranh đang được nạo vét bùn cát bồi lắng sau 

nhiều năm sử dụng. Trong thời gian vừa qua, đơn vị nạo vét chưa thực hiện đúng 

kỹ thuật xử lý nước khi nạo vét nên xảy ra hiện tượng đục nước trong lòng hồ. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với 

UBND huyện Cam Lâm, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi 

Khánh Hòa kiểm tra chất lượng nước hồ Cam Ranh và quản lý chặt chẽ hoạt động 

của đơn vị nạo vét hồ, nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nước 

khi nạo vét bùn cát, đảm bảo chất lượng nước trong lòng hồ chứa nước Cam Ranh.  

3. Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm sửa chữa đoạn kênh mương Chính Nam 

thuộc xã Cam Thành Bắc huyện Cam Lâm vì hiện tại bị hư hỏng nặng. 

Đoạn kênh chính Nam đi qua xã Cam Thành Bắc bị hư hỏng theo kiến nghị 

của cử tri thuộc tuyến kênh chính Nam hồ chứa nước Cam Ranh. Tuyến kênh trên 

đã được đưa vào dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa Cam Ranh và 

kênh chính hồ chứa nước Suối Dầu (sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng 

phát triển Châu Á – ADB). UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 

1807/QĐ-UBND ngày 22/6/2018. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn tất các thủ 

tục để trình Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định ký Hiệp định vay. Dự kiến 
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bắt đầu triển khai xây dựng vào khoảng quý I/2020. 

4. Cử tri thị trấn Cam Đức kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra việc nạo 

vét kênh mương tại hệ thống Kênh từ đường Đại Hàn đến nhà máy xoài Úc đã 

thải nước, lấy cát gây ô nhiễm nguồn nước và làm xói mòn các đường đi gây 

khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân  

Trong tháng 8/2018, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 

Khánh Hòa đã tiến hành nạo vét bùn cát bị bồi lắng trong lòng kênh chính Nam hồ 

Cam Ranh (đoạn kênh được đề cập trong kiến nghị cử tri), để phục hồi dung tích 

hồ sau nhiều năm sử dụng; trong thời gian vừa qua, đơn vị nạo vét chưa thực hiện 

đúng kỹ thuật xử lý nước trả lại hồ sau khi nạo vét làm đục nước trong lòng hồ và 

việc vận chuyển bùn cát từ kênh ra bãi thải sau khi nạo vét làm ướt đường gây khó 

khăn trong việc đi lại của người dân. Ngày 16/11/2018, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã phối hợp với UBND huyện Cam Lâm, UBND thị trấn Cam 

Đức, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa kiểm tra nội 

dung cử tri kiến nghị và ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, công tác nạo vét lòng 

kênh đã kết thúc, tuyến đường nêu trên đã được trả lại nguyên trạng, không có hư 

hỏng và đảm bảo cho người dân lưu thông bình thường.  

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với 

UBND huyện Cam Lâm, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 

Khánh Hòa kiểm tra chất lượng nước hồ Cam Ranh và yêu cầu Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa  quản lý chặt chẽ hoạt động của 

đơn vị nạo vét hồ, nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nước khi 

nạo vét bùn cát, đảm bảo chất lượng nước trong lòng hồ chứa nước Cam Ranh. 

5. Hiện nay, các hộ dân được cấp đất tái định cư  khu N3, nhưng tại vị trí 

này, đường Tây bán đảo vẫn chưa thi công. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

cơ quan chức năng nhanh chóng thi công đường Tây bán đảo (đường N1) đoạn 

đi qua khu tái định cư N3 xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. 

Dự án đầu tư tuyến đường Tây bán đảo Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, 

được đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao ( BT). Dự án đã 

được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định 

số 489/QĐ-UBND ngày 21/02/2013.  

Ban quản lý Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh là cơ quan được UBND tỉnh 

ủy quyền thực hiện dự án, Ban đã hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để triển khai thực 

hiện dự án. Ngày 03/5/2018, Ban quản lý khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã 

ký Hợp đồng với Nhà đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần phát triển bất động sản 

Phát Đạt – Công ty cổ phần Bê tông 620 Long An – Công ty TNHH Xây dựng 

Văn Phôn, để triển khai thực hiện dự án. 

Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 326/TB-UBND kết luận về 

triển khai các dư ̣ án đầu tư theo hình thức Hơp̣ đồng BT taị Khu du lic̣h Bắc bán 

đảo Cam Ranh, trong đó yêu cầu tạm dừng việc triển khai Dự án cho đến khi có 

kết luận chính thức của UBND tỉnh. Lý do tạm dừng: Để các Sở chuyên ngành của 
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Tỉnh thưc̣ hiêṇ viêc̣ kiểm tra, rà soát thủ tuc̣ đầu tư các dư ̣án đa ̃và đang triển khai 

theo hình thức Hơp̣ đồng BT taị Khu du lic̣h Bắc bán đảo Cam Ranh; các dư ̣ án 

khác để hoàn vốn cho các Dư ̣án BT. Đến nay UBND tỉnh chưa có kết luận chính 

thức do vậy dự án chưa triển khai thi công. 

Để giải quyết khó khăn cho các hộ dân đã được bố trí đất tái định cư tại khu 

N3 có đường đi lại nhằm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh đang xem xét đề xuất các 

biện pháp giải quyết của Ban quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh, đó là: 

Cho phép tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư tuyến đường Tây bán đảo 

theo hình thức Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao  ( HĐBT) đã ký. Tạm dừng việc 

triển khai các thủ tục thanh toán cho nhà đầu tư cho đến khi có Nghị định của 

Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi 

thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao ( BT) có 

hiệu lực thi hành, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 3525/BTC-

QLCS ngày 28/3/2018. Trường hợp cho phép tiếp tục triển khai thực hiện, Ban sẽ 

làm việc với Nhà đầu tư để triển khai thi công trước đoạn qua khu tái định cư N3 

để giải quyết giao thông đi lại cho nhân dân.  

6. Dự án Hồ chứa nước Tà Lua đã được UBND huyện thu hồi và hỗ trợ bồi 

thường cho dân nhưng đến nay quá lâu chưa thấy thi công. Kiến nghị UBND 

tỉnh quan tâm sớm thi công nhằm phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất (cử tri xã 

Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm). 

Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Tà Lua đã được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 09/10/2009, điều chỉnh dự án đầu tư tại 

Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 và giao cho Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Mục tiêu 

chính là cung cấp nước tưới cho 160ha đất canh tác nông nghiệp; tạo nguồn cấp 

nước sinh hoạt cho 1.200 dân ở xã Cam An Bắc và Cam Hiệp Nam; góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. 

Đến nay, dự án đã hoàn thành xong công tác bồi thường giải tỏa và lũy kế vốn 

ngân sách địa phương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2016 là 51,356 tỷ đồng. 

Công tác lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công chưa thực hiện do nguồn vốn địa 

phương còn hạn hẹp nên không thể bố trí đầu tư xây dựng công trình. UBND tỉnh 

đã có Công  văn số 9298/UBND-KT ngày 10/10/2017 kiến nghị Thủ tướng Chính 

phủ hỗ trợ vốn  ngân sách Trung ương 60 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện công trình. 

Tuy nhiên, Bộ Tài chính có Công văn số 14823/BTC-ĐT ngày 02/11/2017 trả lời 

dự án không có trong danh mục đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương 

giai đoạn 2016 – 2020 và đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chủ động sử dụng ngân 

sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án. 

UBND tỉnh đã giao cho các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho phù 

hợp. 
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7. Kiến nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống kênh mương 

Hồ chứa nước Tà Rục tại xã Cam An Nam, để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân 

dân trong sản xuất nông nghiệp (cử tri xã Cam An Nam, Cam An Bắc). 

UBND tỉnh đã có Công văn số 11634/UBND-KT ngày 13/11/2018 về việc 

đầu tư hệ thống kênh B26 thuộc hệ thống hồ chứa nước Tà Rục, tỉnh Khánh Hòa 

đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bố trí ưu tiên nguồn vốn 

cho công trình để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình đưa vào sử 

dụng và sớm thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở và triển khai thi 

công kênh B26 mở rộng để tăng thêm diện tích tưới cho các Cam Phước Tây, Cam 

Phước Đông, Cam Thành Bắc, Cam An Nam, Cam An Bắc, Cam Hiệp Nam thuộc 

huyện Cam Lâm và xã Cam Thành Nam, phường Cam Nghĩa thuộc thành phố 

Cam Ranh. Dự kiến khoảng cuối tháng 12/2018 sẽ được bố trí vốn. Đến đầu năm 

2019, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7 sẽ tiếp tục triển khai xây dựng 

và hoàn thành hệ thống kênh trên. 

8. Cử tri Đặng Dũng thường trú tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, 

huyện Cam Lâm kiến nghị: Năm 1995, UBND huyện Diên Khánh phân lô và 

bán các lô đất dọc đường 23/10 (đất trước mặt nhà bà Đặng Thị Gió - thôn Phú 

Ân 2, gần cầu ông Bộ), đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người 

mua. Khi người mua tiến hành quản lý sử dụng, xây dựng nhà trên diện tích đất 

này thì gia đình bà Gió đã có hành vi ngăn cản, chửi bới không cho các hộ đã 

mua xây dựng. Việc này đã phản ánh đến UBND huyện Diên Khánh nhưng vẫn 

không được giải quyết dứt điểm. Đến nay, những hộ đã được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất vẫn chưa được sử dụng diện tích đất đã được cấp. Kiến 

nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.  

UBND tỉnh đã giao UBND huyện Diên Khánh kiểm tra, rà soát và báo cáo 

như sau: 

- Về nguồn gốc đất: 

Diện tích đất mà ông Đặng Dũng phản ánh là đất thuộc quyền quản lý của 

Nhà nước năm 1977 khi thực hiện chính sách hợp tác hóa. Nhà nước đã phân lô 

thành 20 lô và bán đấu giá cho người dân 11 lô, trong đó có ông Đặng Dũng. 

Năm 1995, bà Đặng Thị Gió khiếu nại đòi lại diện tích đất này. Vụ việc đã 

được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương giải quyết, có kết luận của 

Thanh tra Chính phủ. Vụ việc của bà Gió được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến tại 

Công văn số 2327/VPCP-V.I ngày 06/4/2016 công nhận việc giải quyết của 

UBND tỉnh Khánh Hòa là đúng pháp luật, tức là không công nhận việc đòi lại đất 

của bà Đặng Thị Gió, xem xét cho gia đình bà Đặng Thị Gió được mua 02 lô trước 

nhà (trong 09 lô chưa tổ chức bán đấu giá theo giá đất UBND tỉnh công bố hằng 

năm. Như vậy, vụ việc đòi lại đất cũ đã chấm dứt giải quyết. 

Khu vực này còn 09 lô đất chưa tổ chức đấu giá, theo kết luận của UBND tỉnh 

thì gia đình bà Đặng Thị Gió được ưu tiên chọn mua 02 lô trong 09 lô còn lại, 
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UBND huyện Diên Khánh đã đề nghị gia đình bà Gió chọn lô đất để thực hiện theo 

kết luận của UBND tỉnh nhưng gia đình bà Gió chưa thực hiện. 

Hiện nay, gia đình bà Gió chiếm một phần đất để dựng quán tạm bán cơm 

trong tổng diện tích 09 lô đất này. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã quản lý chặt 

chẽ các lô đất này, tránh trường hợp gia đình bà Gió tiếp tục lấn chiếm. Sau khi 

giải quyết cho gia đình bà Gió lô đất theo Kết luận của UBND tỉnh, UBND huyện 

Diên Khánh sẽ tiếp tục thực hiện đấu giá cho 07 lô còn lại theo quy định. 

- Về việc sử dụng đất của ông Đặng Dũng: 

Ông Đặng Dũng là người trúng đấu giá các thửa đất số 1167, 1168, 1169, tờ 

bản đồ số 02 xã Diên An có diện tích 165m2 đất thổ cư từ năm 1997, được UBND 

huyện Diên Khánh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01419/QSDĐ/DA-

DK ngày 06/3/2001. 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2001, năm 2004 

UBND huyện Diên Khánh đã tổ chức lực lượng triển khai việc cắm mốc giao đất 

cho các hộ dân đã trúng đấu giá tại khu vực này, trong đó có trường hợp của ông 

Đặng Dũng nhưng không thành. Đến năm 2009 Văn phòng Đăng ký quyền sử 

dụng đất Diên Khánh đã thực hiện cắm mốc giao đất cụ thể cho các vị trí mốc giới 

cho gia đình ông quản lý. Biên bản cắm mốc đã nêu cụ thể: Kể từ ngày giao mốc 

UBND xã Diên An và hộ ông Đặng Dũng có trách nhiệm quản lý cột mốc đúng vị 

trí đã cắm mốc. Như vậy, UBND huyện Diên Khánh đã thực hiện xong việc giao 

đất cho gia đình ông Dũng. 

Tuy nhiên, sau khi được UBND huyện Diên Khánh giao đất thì ông Đặng 

Dũng vẫn không sử dụng được phần đất này vì gặp sự cản trở của gia đình bà Đặng 

Thị Gió. 

Sau đó, ngày 29/9/2001 ông Đặng Dũng tiếp tục có đơn yêu cầu UBND 

huyện giao lại đất cho ông. UBND huyện Diên Khánh có văn bản số  2490/UBND 

ngày 03/11/2011 đề nghị ông Đặng Dũng làm đơn yêu cầu UBND xã Diên An can 

thiệp hoặc khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện để được giải quyết theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003. 

Sau khi nhận được văn bản của UBND huyện Diên Khánh, ông Đặng Dũng 

không đồng ý và tiếp tục có đơn yêu cầu giải quyết. 

Như vậy, sau khi tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, UBND huyện Diên 

Khánh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổ chức cắm mốc giao đất cho 

người sử dụng đất đúng quy định của pháp luật. Việc gia đình bà Đặng Thị Gió cản 

trở việc sử dụng đất của ông Đặng Dũng là tranh chấp dân sự. Do đó, đề nghị ông 

Đặng Dũng thực hiện quyền của mình theo quy trình giải quyết tranh chấp đất đai, 

tức là hòa giải tại UBND cấp xã, nếu không thành thì khởi kiện ra Tòa án nhân dân 

theo quy định của pháp luật. 


