
NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

Địa bàn: Thành phố Cam Ranh 

(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. Đề nghị UBND tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát và có giải pháp xử lý đối 

với các dự án chậm tiến độ, dự án mà nhà đầu tư không đủ năng lực… kéo dài 

nhiều năm, ảnh hưởng đến việc sử dụng đất (chuyển nhượng, xây dựng…) của 

người dân trong vùng quy hoạch và làm chậm đến sự phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố Cam Ranh (nhất là dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, dự án 

Khu du lịch sinh thái và Bệnh viện phục hồi chức năng tại phường Ba Ngòi). 

UBND tỉnh đã có Công văn số 5855/UBND-XDNĐ ngày 13/6/2018 giao Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Cam Ranh kiểm tra, rà soát các dự án ngoài 

ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Cam Ranh. Trên cơ sở đó Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư với 2 dự 

án cụ thể như sau: Dự án Khách sạn, Nhà hàng Minexco Cam Ranh; Dự án Khu 

Thương mại Dịch vụ và Khách sạn Đông Hải. 

Ngoài ra, đối với các dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước thời điểm 

Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Chính phủ về việc ban hành 

quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư với 2 dự án: Khu du 

lịch sinh thái đảo Bình Hưng, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba. 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án 

chậm tiến độ triển khai trên địa bàn thành phố Cam Ranh để xem xét xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và báo cáo UBND tỉnh đối với các dự 

án chậm tiến độ nhưng không triển khai.   

Một số dự án cụ thể như cử tri nêu: 

- Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và bệnh viện điều dưỡng phục hồi 

chức năng: 

Theo nội dung trả lời đã cử tri, Dự án đã được Tỉnh ủy thống nhất cho phép 

tiếp tục thực hiện dự án tại Công văn số 1932-CV/TU ngày 01/6/2018. Nhà đầu tư 

đã thống nhất việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư 

và cam kết tiến độ triển khai trong thời gian đến tại văn bản số 06/2018-BCTHĐT 

ngày 27/3/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất lại Tiến độ triển khai dự án (tại 

Công văn số 2868/SKHĐT-DN ngày 06/9/2018).  

UBND tỉnh đã họp và kết luận tại Thông báo số 703/TB-UBND ngày 

02/11/2018, nội dung chỉ đạo như sau: 

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố 

Cam Ranh và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát quá trình triển khai Dự án; 

thống nhất tham mưu giải quyết công tác BT, HT&TĐC tái định cư của Dự án, báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2018 (Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo 

tại Công văn số 5009/STNMT-SĐBTTĐC ngày 15/11/2018);  
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+ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và 

UBND thành phố Cam Ranh kiểm tra thực tế tiến độ Dự án; xử phạt vi phạm chậm 

tiến độ (nếu có) theo thẩm quyền; kiểm tra quy định của pháp luật về giãn tiến độ 

đầu tư và điều chỉnh tiến độ dự án; trên cơ sở đó hướng dẫn Nhà đầu tư lập hồ sơ để 

thực hiện kiểm tra, giải quyết việc giãn tiến độ hoặc điều chỉnh tiến độ theo đúng 

quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2018; kiểm tra, rà soát các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong quản lý, xác định, xử lý và giải quyết việc giãn 

tiến độ đầu tư, việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư và những vấn đề liên quan; báo 

cáo kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn để phục vụ công tác quản lý, xử lý 

và tham mưu giải quyết việc giãn tiến độ đầu tư và điều chỉnh tiến độ dự án đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Dự án Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh:  

UBND tỉnh đã trả lời cử tri nhiều lần là tiến độ thực hiện dự án vẫn trong thời 

hạn cam kết của nhà đầu tư: Giai đoạn 01 có diện tích 333ha, thời gian thực hiện từ 

tháng 10/2016 đến ngày 31/12/2018; giai đoạn 02 có diện tích 1.164ha, thời gian thực 

hiện sau khi thực hiện giai đoạn 01 hoàn thành. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc để dự án triển khai đúng theo tiến độ đã cam kết của nhà đầu tư; rà soát thủ tục 

đầu tư dự án (tại Công văn số 8360/UBND-XDNĐ ngày 15/8/2018 và Công văn số 

10605/UBND-XDNĐ ngày 17/10/2018). 

2. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư vỉa hè trên Đại lộ Hùng Vương hay Quốc lộ 

1A (đoạn qua khu dân cư của nhiều xã, phường) nhằm đảm bảo an toàn cho 

người dân khi đi bộ trên tuyến đường này. 

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 10355/UBND-XDNĐ giao 

UBND thành phố Cam Ranh trước mắt chủ động bố trí kinh phí từ nguồn vốn phân 

cấp cho thành phố Cam Ranh giai đoạn 2016-2020 để đầu tư xây dựng vỉa hè Quốc 

lộ 1A khu vực nội thị thành phố Cam Ranh. Sau khi cân đối được ngân sách, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn, hỗ trợ kinh phí cho thành 

phố Cam Ranh. Tuy nhiên, đến nay do nguồn vốn phân bổ hàng năm có hạn nên địa 

phương chưa cân đối được nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư phần vỉa hè trên. 

UBND tỉnh sẽ xem xét triển khai đầu tư tại thời điểm thích hợp.   

3. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư đường tránh qua tuyến Quốc lộ 1A để phụ 

huynh học sinh và người dân có con đường an toàn hơn. Hiện nay lưu lượng 

giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A rất nhiều, thường xảy ra tai nạn giao 

thông, người dân rất lo lắng khi để con em tự đến trường. 

Viêc̣ đầu tư tuyến tránh qua tuyến Quốc lô ̣1A đa ̃đươc̣ điạ phương đề xuất như 

là môṭ dư ̣án thành phần vào dư ̣án Nâng cấp, mở rôṇg Quốc lô ̣1A nhưng Bô ̣Giao 

thông vận tải không đồng ý do ưu tiên kinh phí cho Quốc lô ̣1A. 

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện các thủ tục để triển khai đầu tư 

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm và đoạn Cam Lâm – 

Vĩnh Hảo thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến 
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Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (đi qua địa bàn huyện Diên Khánh, 

huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh). UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông vận 

tải tham mưu UBND tỉnh kiến nghi ̣Bô ̣Giao thông vận tải đưa viêc̣ đầu tư tuyến 

tránh qua tuyến Quốc lô ̣1A vào dư ̣án nêu trên. 

4. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư hệ thống thoát nước mưa trên Đại lộ Hùng Vương 

nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến 

đường này (vì khi mưa lớn, có đoạn nước ngập sâu hơn 0,5m không đi được). 

Ngày 12/10/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Thông báo số 524/TB-BGTVT 

kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với 

lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, trong đó, đối với nội dung kiến nghị về vấn đề trên, Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ động rà soát, 

nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp để sớm giải quyết dứt điểm. 

Ngày 02/11/2018, Chi cục QLĐB III.3 phối hợp với Sở Giao thông vận tải, 

UBND thành phố Cam Ranh, UBND huyện Cam Lâm và Công ty Cổ phần Đầu tư 

xây dựng 194 tổ chức rà soát toàn bộ đoạn tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện 

Cam Lâm và thành phố Cam Ranh để xem xét bổ sung các vị trí bị ngập úng cần đề 

nghị xử lý cải tạo hệ thống thoát nước dọc và thoát nước ngang tuyến, báo cáo Bộ 

Giao thông vận tải xem xét. Hiện nay, Chi cục Quản lý Đường bộ III.3 đang tổng 

hợp số liệu báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải. UBND 

tỉnh chỉ đaọ Sở GTVT tiếp tuc̣ phối hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao 

thông vận tải giải quyết sớm trong Quý I năm 2019. 

5. Cầu đò Bãi Ngang và Đê bao 773 (xã Cam Lập) được xây dựng từ năm 2003, 

hiện nay xuống cấp trầm trọng. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng Cầu đò Bãi 

Ngang (xã Cam Lập) và Đê bao 773 nhằm đảm bảo an toàn cho việc cập bến của 

ngư dân và đảm bảo an toàn cho khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân.  

UBND tỉnh có Công văn số 11722/UBND-TH ngày 15/11/2018 giao UBND 

thành phố Cam Ranh khảo sát, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018. 

6. Đề nghị UBND tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào dự án Nhà máy 

xử lý rác thải tại thành phố Cam Ranh để đảm bảo vấn đề vệ sinh và ô nhiễm môi 

trường. 

Tại địa bàn thành phố Cam Ranh, hiện nay đang thực hiện việc xử lý rác thải 

bằng phương pháp chôn lấp tại bãi chôn lấp Cam Thịnh Đông với quy mô đầu tư 

khoảng 2ha/10ha (công suất chôn lấp khoảng 75m3/ngày). 

Đến thời điểm hiện tại, có 2 doanh nghiệp đăng ký đầu tư nhà máy xử lý rác tại 

thành phố Cam Ranh là: Công ty TNHH Cơ điện Vạn Xuân và Công ty CP Đầu tư 

Xây dựng Công nghiệp HTH. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà đầu tư có công nghệ xử 

lý tốt vấn đề môi trường và giá xử lý rác/1tấn phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương là vấn đề UBND tỉnh đang rất quan tâm. 

UBND tỉnh đã giao các Sở, ngành tham mưu xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà 

đầu tư xử lý rác, làm cơ sở để các ngành tham mưu quyết định đầu tư. 
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Trong trường hợp, việc lựa chọn nhà đầu tư tiến hành chậm, thì các ngành của 

tỉnh và UBND thành phố Cam Ranh sẽ có phương án xử lý khác như: Mở rộng bãi 

chôn lấp hiện có, giải pháp nén rác để giảm thể tích chôn…và đề xuất báo cáo 

UBND tỉnh. 

7. Đề nghị UBND tỉnh nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tỉnh lộ 9. 

 Hàng năm, từ nguồn vốn ngân sách bố trí cho công tác duy tu, sửa chữa các 

tuyến đường tỉnh, đối với tuyến đường Tỉnh lộ 9, UBND tỉnh giao Sở Giao thông 

vận tải lập kế hoạch và thực hiện công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên, triển 

khai các công trình sửa chữa vừa (quy mô tổng mức khoảng 15 tỷ đồng) để kịp thời 

sửa chữa, khắc phục các hư hỏng nền, mặt đường; mở rộng các đoạn mặt đường hẹp 

từ mặt đường rộng 3,5m lên thành 5,5m; tăng cường kết cấu mặt đường; gia cố 

chống sạt lở do mưa lũ; giải quyết thoát nước; hoàn thiện hệ thống an toàn giao 

thông; đảm bảo tuyến đường lưu thông kết nối từ Quốc lộ 1, thành phố Cam Ranh 

được thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. Thống kê đến thời điểm hiện tại năm 

2018, trên tuyến Tỉnh lộ 9 còn tổng cộng khoảng 11,93km các đoạn có mặt đường 

rộng 3,5m, đều thuộc địa phận huyện Khánh Sơn. 

 Đối với tuyến Tỉnh lộ 9 đoạn qua địa phận thành phố Cam Ranh, đoạn 01km 

đầu tiên đã được đầu tư theo quy hoạch đô thị được duyệt với bề rộng mặt đường 

rộng 20m; các đoạn còn lại khoảng 5,4km (và 21,6km qua địa phận huyện Cam 

Lâm) đã được nâng cấp mở rộng lên mặt đường 5,5m, nền đường 7,5m tương đương 

cấp V đồng bằng và cấp IV miền núi, kết cấu mặt đường hoàn chỉnh với các đoạn 

kết cấu bê tông nhựa, láng nhựa và bê tông xi măng.  

Hiện lưu lượng trên tuyến Tỉnh lộ 9 chưa cao, vì vậy việc đầu tư mở rộng Tỉnh 

lộ 9 đang được Sở Giao thông vận tải ưu tiên tập trung mở rộng đồng bộ 11,93km 

các đoạn còn lại có mặt đường rộng 3,5m (thuộc địa phận huyện Khánh Sơn). Trong 

các năm tiếp theo, UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đảm bảo 

công tác duy tu bảo dưỡng tuyến đường, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, 

phân bổ nguồn kinh phí được giao để tiếp tục mở rộng các đoạn tuyến đi qua khu 

vực tập trung đông dân cư, có lưu lượng giao thông phát sinh lớn trong hiện tại và 

dự kiến trong tương lai, đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân, phát triển kinh tế xã 

hội của thành phố Cam Ranh và các địa phương lân cận. 

8. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đối với tiêu chí hộ dân xây dựng nhà trái 

phép không đạt thôn, tổ dân phố văn hóa theo Quyết định số 1228/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa. Vì địa bàn thành phố Cam Ranh có nhiều quy hoạch, nhiều 

dự án không triển khai nên ảnh hưởng đến việc xin cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở của dân. 
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Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận danh 

hiệu " Gia đình văn hóa", " Thôn văn hóa", " Làng văn hóa", " Áp văn hóa", " Bản 

văn hóa", " Tổ dân phố văn hóa" và tương đương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 1228/QĐ-UBND ngày 4/5/2017 về việc quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, tại Điểm h Khoản 1 Điều 4 quy định: Để được công nhận 

danh hiệu “Thôn văn hóa” thì không để xảy ra trường hợp xây dựng công trình, nhà ở 

trái phép. Vì vậy, UBND tỉnh ghi nhận và sẽ yêu cầu UBND thành phố Cam Ranh chỉ 

đạo các xã đăng ký xã nông thôn mới tuyên truyền vận động người dân thực hiện 

đúng quy định này. 

9. Đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng/năm cho 

các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 

III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 

- 2020. 

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, 

tỉnh Khánh Hòa có 16 xã và 20 thôn đặc biệt khó khăn, tăng 11 xã và 12 thôn so với 

trước đây.  

- Đối với 05 xã và 8 thôn đặc biệt khó khăn được phê duyệt trước đây theo 

các Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và 

Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh đã 

có cân đối kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trong Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh. 

- Đối với 11 xã và 12 thôn đặc biệt khó khăn tăng thêm, UBND tỉnh đã có Tờ 

trình số 11547/TTr-UBND ngày 12/11/2018 trình HĐND tỉnh thông qua kinh phí hỗ 

trợ trong các năm 2019, 2020 tại kỳ họp thứ 7 sắp tới. 

10. Đề nghị Tỉnh đầu tư hệ thống thu gom nước thải cấp 2, cấp 3 đấu nối từ 

hộ gia đình vào hệ thống tuyến chính của dự án ADB đầu tư, để vận hành trạm 

xử lý nước thải đã xây dựng từ năm 2003. 

Nhà máy xử lý nước thải tại phường Cam Linh thuộc Dự án phát triển đô thị 

vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hoà – Tiểu ban thực thi Cam Ranh được đầu tư từ nguồn 

vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Do không đủ kinh phí để thực hiện 

đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường cống cấp 2, 3 thuộc dự án nên Ban Quản lý dự 

án phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hoà chỉ đầu tư tuyến cống cấp 1. Dự án 

này đến nay đã nghiệm thu và bàn giao cho Công ty Cổ phần đô thị Cam Ranh tiếp 

nhận, bảo quản và sử dụng. 

Hiện nay, UBND thành phố Cam Ranh đã đăng ký danh mục đầu tư từ nguồn 

vốn vay ưu đãi WB, AFD, ADB, JICA theo Công văn số 10511/UBND-KT ngày 

28/12/2016 của UBND tỉnh và đang kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách 

nhưng chưa có nhà đầu tư đăng ký thực hiện. 
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