
NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

Địa bàn: Huyện Vạn Ninh 

(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. Cử tri xã Vạn Bình đề nghị Tỉnh quan tâm bố trí vốn đầu tư xây dựng 

mới Cầu Huyện từ Vạn Giã đi Vạn Thắng (Trên trục đường Nguyễn Huệ) hiện 

đang xuống cấp nghiêm trọng để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu 

thông trên cầu. 

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Nguyễn Huệ (ĐT.651C), huyện Vạn 

Ninh đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép lập dự án đầu tư và giao Ban Quản 

lý Khu kinh tế Vân Phong làm chủ đầu tư tại Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 

02/4/2013 (trong đó có đầu tư xây dựng cầu Huyện, thi trấn Vạn Giã). Hồ sơ dự án 

đầu tư đã được lập xong nhưng do khó khăn về ngân sách nên dự án chưa được bố 

trí nguồn vốn thực hiện, chưa được phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo. 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vâṇ tải phối hợp Ban Quản lý khu kinh tế Vân 

Phong kiểm tra, đề xuất phương án đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét trong tháng 

12/2018. 

2. Cử tri xã Đại Lãnh đề nghị Tỉnh xây dựng trạm đón xe buýt trên đoạn 

đường giữa hầm Cổ Mã và hầm Đèo Cả nhằm tạo điều kiện cho bà con Nhân 

dân ở địa phương đi lại, hiện nay người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đón xe 

buýt. 

 UBND tỉnh đã có Công văn số 11987/UBND-TH  ngày 23/11/2018 giao Sở 

Giao thông vận tải khảo sát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018. 

3. Cử tri xã Vạn Hưng đề nghị UBND tỉnh có những giải pháp thiết thực, 

hiệu quả giúp người nông dân ổn định sản xuất, ổn định đầu ra cho sản phẩm 

tỏi của Vạn Hưng. 

Về vấn đề này, trong thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành hướng dẫn thành lập Hợp tác xã và xây dựng 

thương hiệu VietGAP cho tỏi Vạn Hưng, đồng thời tạo cầu nối cho các doanh 

nghiệp đến tìm hiểu thu mua sản phẩm tỏi của Vạn Hưng. Trong năm 2019, UBND 

tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa Hợp tác xã tỏi 

Vạn Hưng vào danh sách các Hợp tác xã chỉ đạo điểm để thực hiện phát triển hợp 

tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020. 

4. Cử tri xã Vạn Thọ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường yêu cầu chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành 

phố bố trí cán bộ đến UBND xã giúp người dân, nhất là người cao tuổi làm các 

thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất (đối với đất trồng lúa được giao theo Nghị 

định 64/CP).  
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Theo quy định tại Điều 40 Quyết định 2314/QĐ-UB ngày 10/8/2017 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan 

đến hộ gia đình, cá nhân, cộng động dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, ngày 12/11/2018 Văn phòng Đăng 

ký đất đai chi nhánh huyện Vạn Ninh làm việc với UBND xã Vạn Thọ và thống 

nhất mời người dân lên UBND xã để được hướng dẫn. Ngày 13/11/2018, UBND 

xã Vạn Thọ có Thông báo số 99/TB-UBND về việc đăng ký gia hạn quyền sử 

dụng đất đối với các thửa đất sản xuất nông nghiệp đã hết thời hạn sử dụng đất trên 

địa bàn xã Vạn Thọ, đề nghị người dân đến UBND xã để được hướng dẫn thời gian 

từ ngày 15/11/2018 đến hết ngày 16/11/2018.  

Trên cơ sở Thông báo của UBND xã Vạn Thọ, Văn phòng Đăng ký đất đai 

Chi nhánh huyện Vạn Ninh phân công Tổ công tác trực tiếp xuống tại địa phương 

phối hợp với UBND xã Vạn Thọ hướng dẫn xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông 

nghiệp . Kết quả trong 02 ngày 15 và 16/11/2018 có 22 hộ gia đình kê khai với 44 

hồ sơ. Số hồ sơ này Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Vạn Ninh đã giải 

quyết xong và chuyển lại cho UBND xã để trao cho người dân. 

5. Cử tri xã Vạn Lương đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội Khánh Hòa rà soát, đối chiếu lại thông tin trên bia mộ các liệt sĩ 

tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trong đó có Nghĩa trang liệt sĩ Ninh 

Hòa - Vạn Ninh, vì trong quá trình di dời và thay mới bia mộ có một số trường 

hợp thông tin trên bia mộ mới không đúng với hồ sơ. 

Hiện nay, toàn tỉnh quản lý 06 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 6.080 mộ liệt sĩ, 

trong đó, mộ có đầy đủ thông tin là 3.560 mộ, mộ có một phần thông tin là 624 

mộ, mộ chưa biết thông tin là 1.848 mộ. Công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ được các 

đơn vị, các cấp chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc. 

Riêng Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa – Vạn Ninh có 3.540 mộ trong đó có 475 

mộ có một phần thông tin, 1.921 mộ có đầy đủ thông tin, 1.144 mộ chưa biết thông 

tin. 

Năm 2016, theo Kế hoạch số 2391/KH-TTLS ngày 30/11/2015 của Cục 

Người có công hướng dẫn triển khai thực hiện phương án điều tra thông tin về liệt 

sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội đã điều tra thu thập toàn bộ thông tin liệt sĩ trong các nghĩa trang và đã 

được Cục Người có công đưa lên phần mềm cơ sở dữ liệu liệt sĩ trên toàn quốc để 

truy cập. 

Trong thời gian qua đã có một số thông tin trên bia mộ sai lệch, lý do mộ liệt 

sĩ quy tập nhiều nơi chuyển về thông tin ban đầu chưa đầy đủ, đúng khớp với hồ 

sơ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các địa phương lập các 

thủ tục hồ sơ đính chính lại thông tin theo quy định tại Điều 15, Thông tư liên tịch 
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số 13/2014/ TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định về đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị, 

địa phương rà soát đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ theo nguyện vọng 

của thân nhân. 

6. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải cho 

huyện Vạn Ninh vì bãi rác Dốc Ké của huyện đã quá tải, việc xử lý rác bằng 

hình thức chôn lấp và đốt gây ô nhiễm môi trường. 

Theo Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, trên 

địa bàn huyện Vạn Ninh đang thực hiện kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách giai 

đoạn 2018 - 2020 dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Bắc Vân Phong, thôn Suối 

Hàng, xã Vạn Khánh. Trong thời gian qua, chưa có nhà đầu tư nào đăng ký thực 

hiện dự án. 

Tuy nhiên, để giải quyết một phần tình trạng quá tải của bãi rác Dốc Ké, 

giúp tập kết và xử lý rác thải của huyện Vạn Ninh, UBND huyện Vạn Ninh đã tiến 

hành đầu tư xây dựng công trình San lấp mặt bằng bãi rác Suối Hàng – Vạn Khánh 

trong năm 2018 với tổng mức đầu tư là 3,953 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư thuộc 

ngân sách huyện (công trình được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết 

định số 1956/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 

2118/QĐ-UBND ngày 31/10/2018). 

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi vốn ngoài ngân sách để thực hiện 

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Bắc Vân Phong nhằm giải quyết dứt điểm tình 

trạng xử lý rác bằng hình thức chôn lấp và đốt gây ô nhiễm môi trường. 

 


