
NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

Địa bàn: Thành phố Nha Trang 

(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 phường Vĩnh Phước kiến nghị Dự án Cồn Nhất Trí đã có quyết 

định thu hồi dự án. Vậy đề nghị UBND tỉnh cho biết quy hoạch tại khu vực này 

thay đổi không và người dân sinh sống trong vùng quy hoạch của dự án trước 

đây hiện nay có được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển 

nhượng, tặng cho, xây nhà, chuyển mục đích sử dụng đất.. hay không.   

Khu dân cư Cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang có 

diện tích khoảng 21,2 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 09/10/2009 với mục tiêu: Quy 

hoạch chỉnh trang khu dân cư đô thị để quản lý đất đai và xây dựng theo quy 

hoạch. Việc chỉnh trang Khu dân cư Cồn Nhất Trí là rất cần thiết, nhưng do tình 

hình nguồn vốn ngân sách tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay đang khó khăn 

nên UBND tỉnh đã mời gọi đầu tư, huy động nguồn vốn từ các Nhà đầu tư để thực 

hiện chỉnh trang theo đồ án quy hoạch đã được duyệt. 

UBND tỉnh đã giao cho Công ty TNHH Đầu tư Phạm Trần lập dự án chỉnh 

trang đô thị, cải tạo môi trường với mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

chung của khu vực; chỉnh trang đô thị; cải tạo và bảo vệ cảnh quan, môi trường. 

Dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000630 ngày 

29/5/2015 (thay đổi lần thứ nhất ngày 25/6/2015) để thực hiện dự án, với thời gian 

thực hiện các thủ tục đầu tư là 24 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.  

Trong suốt quá tình thực hiện, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp và có 

nhiều văn bản chỉ đạo Nhà đầu tư khẩn trương lập Quy hoạch chi tiết 1/500 để có 

cơ sở thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay, Công ty vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục 

đầu tư như: lập đồ án quy hoạch, dự án đầu tư, công nhận chủ đầu tư,… Do vậy, 

ngày 21/6/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 6230/UBND-XDNĐ yêu cầu các 

sở, ban, ngành rà soát tính khả thi và việc triển khai dự án Chỉnh trang đô thị, cải 

tạo môi trường tại khu vực Cồn Nhất Trí, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 

trì, phối hợp với các Sở ngành tổng hợp quá trình thực hiện, đánh giá tính khả thi 

của dự án và báo cáo tham mưu UBND tỉnh. 

Trên cơ sở rà soát của các sở, ngành, UBND đã có Thông báo số 694/TB-

UBND ngày 30/10/2018, nêu rõ: Dự án Chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường tại 

khu vực Cồn Nhất Trí, Nha Trang được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 

29/15/2015 cho Công ty TNHH Đầu tư Phạm Trần thực hiện; đến nay, chủ đầu tư 

dự án triển khai các thủ tục và tiến độ chậm so với yêu cầu của UBND tỉnh và 

Giấy chứng nhận đầu tư. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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căn cứ tình hình thực tế triển khai dự án và các quy định hiện hành của pháp luật, 

làm việc với nhà đầu tư triển khai các thủ tục chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định pháp luật; yêu cầu hoàn thành 

trước ngày 30/11/2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3860/SKHĐT-

DN ngày 28/11/2018 báo cáo đã có Công văn số 3821/SKHĐT-DN ngày 

26/11/2018 hướng dẫn Nhà đầu tư thủ tục chấm dứt hoạt động dự án nêu trên. Sau 

khi Nhà đầu tư nộp hồ sơ chấm dứt dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ Thông báo 

chấm dứt hoạt động dự án). 

Sau khi dự án chấm dứt hoạt động, giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo 

dõi để chủ trì phối hợp với UBND thành phố Nha Trang tổng hợp, rà soát các văn 

bản pháp lý có liên quan về thủ tục đất đai của dự án để tham mưu UBND tỉnh, 

HĐND tỉnh thu hồi, điều chỉnh, hủy bỏ... theo đúng quy định (một số văn bản có 

liên quan như: Nghị quyết số 13/NQQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 3751/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của 

thành phố Nha Trang; Thông báo số 152/TB-UBND ngày 27/3/2015 về thu hồi đất 

thực hiện dự án…); yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/12/2018. 

Hiện nay, các sở, ngành đang khẩn trương khẩn trương triển khai thực hiện 

nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo nêu trên. 

2. Cử tri phường Vạn Thạnh, Phước Tân kiến nghị tình trạng giết mổ gia 

súc ngay trong khu dân cư làm ô nhiễm môi trường vẫn tiếp diễn, Đề nghị 

UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung  

Dự án Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thành phố Nha Trang đã được 

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3283/QĐ-

UBND ngày 31/10/2017, giao UBND thành phố Nha Trang làm chủ đầu tư. Quy 

mô dự án giai đoạn 1 là 3ha - tổng mức đầu tư 103,197 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân 

sách tỉnh. Dự án đã triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thực hiện 

các gói thầu tư vấn xây dựng công trình. 

Tuy nhiên, theo các quy định mới (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cơ 

sở giết mổ động vật tập trung (QCVN 01-150:2017/BNNPTNT) và quy định về 

khoảng cách ly vệ sinh theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây 

dựng (QCVN 01:2018/BXD), Dự án chưa phù hợp yêu cầu khoảng cách vệ sinh 

thú y. 

UBND tỉnh có Thông báo số 622/TB-UBND ngày 04/10/2018 kết luận về 

hồ sơ đánh giá tác động môi trường Dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

tại thành phố Nha Trang. Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát quy hoạch các cơ sở giết mổ 

gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025 (đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 15/6/2018) để đảm bảo phù hợp 

với các Quy chuẩn về khoảng cách hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Bộ Xây dựng; khảo sát tìm địa điểm xây dựng Khu giết mổ thành phố 
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Nha Trang phù hợp với các Quy chuẩn hiện hành; giao UBND thành phố Nha 

Trang tham khảo, học tập các mô hình đầu tư khu giết mổ gia súc, gia cầm của các 

địa phương khác, nghiên cứu, lựa chọn mô hình đầu tư khu giết mổ gia súc, gia 

cầm cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố Nha Trang. 

Hiện nay, các sở, ngành, UBND thành phố Nha Trang đang thực hiện các 

nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo trên. 

3. Cử tri các phường Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Vạn Thọ kiến nghị để thuận 

lợi cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành giao thông và UBND thành phố Nha Trang 

nghiên cứu cho phép các loại phương tiện nhất là các loại xe gắn máy và các 

loại xe thô sơ được phép quẹo phải khi đèn đỏ.   

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về tín hiệu đèn giao 

thông, tại Khoản 3 Điều 10 có quy định như sau: Tín hiệu xanh là được đi; Tín 

hiệu đỏ là cấm đi; Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp 

đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là 

được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ 

qua đường. 

Việc cho phép xe 02 bánh  được phép vượt đèn đỏ khi có tín hiệu đèn đỏ là vi 

phạm quy định của pháp luật về An toàn giao thông (Luật Giao thông đường bộ 

năm 2008, Nghị định của Chính phủ, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 

đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 

của Bộ Giao thông Vận tải). 

Việc cho phép xe 02 bánh được phép rẽ phải khi đèn đỏ gây nguy hiểm cho 

người đi bộ đang đi trên vạch kẽ đường (đèn người đi bộ qua đường lúc này đang 

xanh) là trái với Công ước quốc tế và các quy định hiện hành của pháp luật  Việt 

Nam là bảo vệ người tham gia giao thông yếu thế trên đường (người đi bộ, người 

tàn tật, người già trẻ em ...).  

Tuy nhiên, tiếp nhâṇ ý kiến của cử tri, UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông vận 

tải phối hơp̣ điạ phương và ngành liên quan tổ chức khảo sát, rà soát môṭ số vi ̣trí 

phù hơp̣ để cho phép các loại xe gắn máy và các loại xe thô sơ được phép rẽ phải 

khi đèn đỏ. 

- Hiện nay trên địa bàn thành phố đang thi công rất nhiều công trình nhà 

cao tầng rất dễ xảy ra mất an toàn đối với người dân khi tham gia giao thông và 

người dân sinh sống quanh khu vực các công trình này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và có biện pháp bắt buộc các 

chủ dự án đảm bảo công tác an toàn trong  quá trình xây dựng các công trình 

trong khu dân cư.       

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân 

công tăng cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng xen kẽ trong khu dân 
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cư, đặt biệt lưu ý các công trình cao tầng có sử dụng thiết bị nâng trong thi công 

xây dựng. Thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, kiểm tra, nhắc 

nhở chủ đầu tư và đơn vị thi công tuân thủ các quy định về công tác an toàn lao 

động, tuyệt đối tuân thủ các quy định kỹ thuật và pháp luật về an toàn trong thi công 

xây dựng đảm bảo an toàn kết cấu giàn giáo, máy và thiết bị nâng hạ. Có biển cảnh 

báo và cử cán bộ cảnh giới an toàn khi sử dụng thiết bị cần cẩu vận chuyển vật liệu 

nhằm đảm bảo an toàn đối với người dân khi tham gia giao thông và người dân 

sinh sống quanh khu vực các công trình này. 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ đầu năm đến tháng 10/2018, Thanh tra 

xây dựng đã tiến hành kiểm tra 379 trường hợp về trật tự xây dựng đô thị trên địa 

bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra, có 65 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Chánh 

Thanh tra Sở ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 

2.815.000.000 đồng. 

4. Cử tri phường Tân Lập kiến nghị Bệnh viện y học cổ truyền ở Hòn 

Chồng đã xuống cấp nghiêm trọng, việc thu dung điều trị bệnh nhân ngày càng 

đông, số lượng giường bệnh không đáp ứng cho bệnh nhân đến nằm điều trị, 

mỗi gường phải nằm 2 người, thậm chí có lúc bệnh nhân phải tự túc phương 

tiện nằm ngoài hành lang để điều trị. Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch bố trí vốn 

mở rộng nâng cấp hoặc xây mới Bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

chăm sóc sức khỏe Nhân dân.  

 Theo Quyết định số 362/QĐ-TTg  ngày 11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống Bệnh viện Y học cổ 

truyền toàn quốc giai đoạn 2014-2025; Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng tỉnh Khánh Hòa quy mô 250 giường được ưu tiên đầu tư giai đoạn 

2016-2020. 

 Thực hiện theo Luật Đầu tư công, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành hoàn 

thành Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình HĐND tỉnh để có văn bản thống 

nhất. UBND tỉnh đã có Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 15/10/2015 gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thẩm định nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, đến thời 

điểm này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chưa có văn bản thẩm định nguồn 

vốn của dự án, nên dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, và chưa được 

đưa vào kế hoạch trung hạn 2016-2020. 

 5. Cử tri phường Tân Lập, Phước Tân kiến nghị các hộ kinh doanh căng 

dù, bạt và các vật dụng buôn bán ngổn ngang trên dọc bờ biển đường Trần Phú, 

Nha Trang làm mất mỹ quan thành phố du lịch; phần vỉa hè dành cho người đi 

bộ một số đoạn đã hư hỏng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành chuyên 

môn và UBND thành phố Nha Trang kiểm tra và xử lý.   

- Về nội dung các hộ kinh doanh căng dù, bạt và các vật dụng buôn bán 

ngổn ngàng trên dọc bờ biển đường Trần Phú Nha Trang làm mất mỹ quan thành 

phố du lịch:  

Qua kiểm tra, giám sát tuyến đường Trần Phú, UBND thành phố Nha Trang 

đã chỉ đạo UBND các phường Xương Huân, Lộc Thọ, Vĩnh Nguyên tăng cường 
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công tác quản lý, kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa 

bàn quản lý theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND-QLĐT ngày 29/01/2018 của Chủ 

tịch UBND thành phố Nha Trang về việc giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND 

các xã, phường trên địa bàn thành phố Nha Trang; yêu cầu UBND các phường xử 

lý dứt điểm tình trạng buôn bán trên tuyến đường Trần Phú; đồng thời chỉ đạo Đội 

thanh niên niên xung kích nghiêm túc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được 

UBND thành phố đã giao, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên đường  Trần 

Phú, Phạm Văn Đồng, Công viên Biển.   

- Về nội dung phần vỉa hè dành cho người đi bộ một số đoạn đã hư hỏng: 

 UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang 

khẩn trương thực hiện sửa chữa đường dạo tuyến công viên bờ biển đường Trần 

Phú, thành phố Nha Trang theo Hợp đồng số 04/2018/HĐKT-DVCI ngày 

18/5/2018 được ký kết giữa UBND thành phố Nha Trang và Công ty Môi trường 

Đô thị Nha Trang, hoàn thành trước ngày 30/11/2018. 

6. Cử tri xã Vĩnh Trung kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại địa 

điểm đặt trạm cân lưu động trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp cho phù hợp. 

Địa điểm đặt trạm cân như hiện nay dẫn đến tình trạng né tránh của các 

phương tiện vận tải bằng cách lưu thông qua các đường dân sinh gây hư hỏng 

các tuyến đường này, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. 

Theo Quyết điṇh số 1556/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh về viêc̣ 

thành lâp̣ Traṃ kiểm tra tải troṇg xe lưu đôṇg. Theo đó, UBND tỉnh cho phép đăṭ 

traṃ cân taị 03 vi ̣trí: Km0+330 đường Tỉnh lô ̣3, xa ̃Phước Đồng, TP Nha Trang; 

Km3+200 Đaị lô ̣Nguyêñ Tất Thành, xa ̃Phước Đồng, TP Nha Trang; Km15+650 

Quốc lô ̣1C (đường 23/10), xa ̃Diên An, huyêṇ Diên Khánh. 

Tuy nhiên, qua theo dõi các phương tiêṇ thường tìm cách né đi qua traṃ cân. 

Để linh hoaṭ trong viêc̣ đăṭ traṃ cân nhằm nâng cao hiêụ quả kiểm soát tải troṇg 

phương tiêṇ, bảo vê ̣kết cấu ha ̣tầng giao thông, vừa qua Sở Giao thông vận tải đa ̃

đươc̣ UBND tỉnh đồng ý cho phép đăṭ traṃ cân thêm 08 vi ̣trí nữa theo Công văn 

số 10065/UBND-KT ngày 02/10/2018, trong đó có vi ̣ trí trên đường Võ Nguyên 

Giáp, xa ̃Diên An, huyêṇ Diên Khánh. 

Trong thời gian qua, lañh đaọ Sở Giao thông vận tải đa ̃ chỉ đaọ lưc̣ lươṇg 

Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra các phương tiêṇ né tránh Traṃ cân bằng 

cân xách tay lưu đôṇg, kết quả đa ̃xử phaṭ nhiều phương tiêṇ vi phaṃ đi vào các 

tuyến đường nhằm né Traṃ cân. Cu ̣thể từ đầu năm 2018 đến nay, traṃ cân và các 

Đôị Thanh tra giao thông trên điạ bàn Nha Trang và Diên Khánh đa ̃ tăng cường 

kiểm tra, xử lý 1.290 trường hơp̣ với số tiền trên 7 tỷ đồng, trong đó chủ yếu xử lý 

vi phaṃ về quá tải troṇg cho phép.  
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7. Cử tri các xã Vĩnh Trung kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các 

chủ đầu tư đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư để 

sớm ổn định cuộc sống những hộ dân bị giải tỏa. 

Dự án Khu Tái định cư Vĩnh Hiệp - Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang đã 

được đầu tư xây dựng có đầy đủ cơ sở hạ tầng: Đường giao thông, hệ thống cấp 

thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện sinh hoạt, vỉa hè, cây xanh,… 

Công trình đã được Sở Xây dựng Khánh Hòa kiểm tra và cho phép tổ chức 

bàn giao đưa vào sử dụng tại Công văn số 1373/SXD-HTKT ngày 16/5/2016. 

Trước khi bàn giao, Chủ đầu tư đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng đảm bảo các điều kiện 

đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.  

Theo báo cáo của Sở Xây dựng và UBND thành phố Nha Trang, qua kiểm tra 

thực tế tại công trình, hiện nay hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước, hệ 

thống điện sinh hoạt vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân.  

8. Cử tri phường Phương Sơn kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 

việc nạo vét luôn đoạn sông Kim Bồng qua địa bàn phường Phương Sơn. Dự án 

hiện nay chỉ dừng lại ở việc cắm mốc, không nạo vét đoạn qua địa bàn Phường. 

Dự án cắm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim Bồng đã 

được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số số 

3240/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 với tổng kinh phí thực hiện dự án 6,8 tỷ đồng, 

phạm vi thực hiện của dự án được duyệt ban đầu không có đoạn sông từ Cầu Mới 

đến ngã ba sông Bà Vệ và sông kim Bồng thuộc phạm vi quản lý của phường 

Phương Sơn. 

 UBND tỉnh có Công văn số 7574/UBND-XDNĐ ngày 25/7/2018 yêu cầu 

Ban Quản lý dự án phát triển khẩn trương lập phương án cắm mốc, khơi thông 

dòng chảy đoạn từ Cầu Mới đến ngã ba sông Bà Vệ và sông Kim Bồng cho người 

dân được biết. Tuy nhiên, do kinh phí của dự án còn lại ít, chỉ đủ để thực hiện công 

tác cắm mốc lộ giới theo quy hoạch của đoạn sông này nên không thực hiện được 

công tác khơi thông dòng chảy. 

 Tiếp thu kiến nghị của cử tri, đồng thời đảm bảo thoát nước vào mùa mưu 

lũ, giải quyết tình trạng bồi lấp, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường của sông Bà Vệ và 

sông Kim Bồng, UBND tỉnh sẽ xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu 

bổ sung điều chỉnh phạm vi khơi thông dòng sông qua các phường còn lại. 

9. Cử tri phường Ngọc Hiệp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành 

chức năng kiểm tra việc cấp thuốc cho bệnh nhân chữa bệnh sử dụng bảo hiểm 

y tế. Có tình trạng không có thuốc cho bệnh nhân khi cần sử dụng. 

Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang có 33 cơ sở khám chữa 

bệnh, trong đó có 17 cơ sở đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm 

05 Phòng khám đa khoa khu vực, 01 Nhà hộ sinh và 11 Trạm Y tế. 

Trạm Y tế phường Ngọc Hiệp là một trong số các Trạm Y tế chưa đủ điều 

kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Do vậy, tại Trạm Y tế phường Ngọc Hiệp 

không có cơ số thuốc bảo hiểm y tế. 
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Sở Y tế sẽ đôn đốc, nhắc nhở Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang khẩn 

trương hoàn tất hồ sơ, trang bị đầy đủ thuốc, vật tư, nhân lực để đảm bảo đủ điều 

kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các Trạm Y tế còn lại chưa đáp ứng điều 

kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.  

10. Cử tri xã Phước Đồng kiến nghị Tỉnh hạ thế thêm hệ thống điện tại 

thôn Phước Sơn và thôn Phước Tân vì hiện nay người dân phải kéo đường dây 

điện tạm quá xa nên điện yếu, phải trả tiền điện với giá cao, trụ bắt điện không 

có dây bọc qua đất nhà dân gây nguy hiểm, đề nghị Tỉnh sớm có giải pháp nhằm 

đảm bảo tính mạng cho người dân.  

 Trước đây, khu dân cư này nhận điện từ Trạm biến áp T.37D với bán kính 

cấp điện trên 60m. Đến tháng 6/2016, Điện lực Vĩnh Nguyên đã cấp mới Trạm 

biến áp T.38 công suất 50kVA và kéo mới 549m cáp 4L VABC-50mm2 để giảm 

bán kính cấp điện cho khu sản xuất thôn Phước Sơn. 

 Hiện tại, khu vực này dân cư phát triển rải rác, không tập trung, người dân 

đăng ký cấp điện và tự kéo dây với chiều dài trên 400m nên hệ thống dây sau công 

tơ không được đảm bảo. 

 Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân thôn Phước Tân và Phước 

Sơn, Điện lực Khánh Hòa đã đề nghị cơ quan chức năng cung cấp quy hoạch khu 

dân cư và dự kiến số hộ dân sẽ phát triển tại khu vực này. Trên cơ sở đó, Điện lực 

Khánh Hòa sẽ lập quy hoạch đầu tư, nâng công suất trạm biến áp và kéo mới thêm 

đường dây đến gần phụ tải để cấp điện ổn định cho khu vực này hiện tại cũng như 

về sau. 

11. Hiện nay, người dân đã góp 90% vốn để đầu tư kinh doanh tại chợ 

Đầm mới nhưng hoạt động tại tầng 2 và tầng 3 không hiệu quả do tồn tại song 

song 02 chợ (cũ, mới). Đề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ đền bù thỏa đáng để các hộ 

tiểu thương tại chợ cũ chuyển sang kinh doanh tại chợ mới, nhằm chấm dứt 

tình trạng tồn tại cùng lúc 02 chợ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh 

doanh tại khu chợ mới hoạt động hiệu quả. 

Để hỗ trợ các tiểu thương vào kinh doanh tại chợ Đầm mới, UBND tỉnh đã 

ban hành các văn bản chỉ đạo chi hỗ trợ (Thông báo số 540/TB-UBND ngày 

22/8/2017 về kết luận của UBND tỉnh về chủ trương hỗ trợ thêm cho các hộ kinh 

doanh chợ Đầm di dời vào kinh doanh khu vực chợ mới, Công văn số 

2574/UBND-VP ngày 19/3/2018  về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Thông báo 95/TB-UBND ngày 08/02/2018, Công văn số 

6927/UBND-VP ngày 10/7/2018 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ 

kinh doanh di chuyển vào chợ Đầm mới).   

Thực hiện các chỉ đạo trên của UBND tỉnh, UBND thành phố Nha Trang đã 

ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Chợ Đầm cùng các 

cơ quan đơn vị liên quan của thành phố thực hiện: Công văn số 2495/UBND-VP 

ngày 19/4/2018 về việc chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh chợ Đầm, Công văn 
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số 5044/UBND-VP ngày 25/7/2018 và đề nghị Công ty TNHH MTV chợ Đầm 

thông báo cho các hộ kinh doanh tại chợ biết chính sách hỗ trợ di dời các hộ kinh 

doanh chuyển vào chợ Đầm mới và các hộ nghỉ kinh doanh tại khu vực triển khai 

dự án chợ Đầm; đồng thời khẩn trương thực hiện hỗ trợ thêm cho các hộ kinh 

doanh khi di dời vào kinh doanh tại chợ mới, các hộ nghỉ kinh doanh theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh Khánh Hòa tại các công văn nêu trên của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Hiện nay, Công ty TNHH MTV chợ Đầm đang triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND thành phố. 

12. Dự án quy hoạch mở rộng khu Trường học Bắc Hòn Ông đã có chủ 

trương triển khai từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, làm ảnh 

hưởng đến đời sống, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự của người dân trong 

khu dân cư. Trong khi đó, người dân sinh sống trong khu vực này không được 

phép mua bán, sửa chữa nhà do vướng quy hoạch. Đề nghị tỉnh cho biết dự án 

này có tiếp tục thực hiện hay không, nếu có cần thông báo sớm cho dân và quan 

tâm đến giá cả bồi thường cho người dân.  

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông (chủ đầu tư dự án), Dự án Cơ sở hạ tầng khu vực trường học, đào tạo và dạy 

nghề Bắc Hòn Ông tiến độ hoàn thành theo Quyết định 287/QĐ-UBND ngày 

08/10/2014 là đến hết năm 2019. Tổng diện tích của dự án là 53,7ha. Trong đó, 

khu vực 38,85ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, san nền, mương 

thoát nước chính dọc đường Nguyễn Tất Thành và Công trình hạ tầng kỹ thuật giai 

đoạn 1; khu vực 14,85ha (phần mở rộng) đang tiếp tục thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng. Dự kiến đầu năm 2019 sẽ hoàn thành được 60% mặt bằng để triển 

khai thi công Công trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2. 

Việc triển khai Dự án đang bị chậm trễ do công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư gặp khó khăn, vướng mắc. Trong tổng số 211 trường hợp bị ảnh hưởng 

khu vực mở rộng (14,85ha), còn 37 trường hợp chưa lập được biên bản kiểm đếm 

do người dân tự ý chia tách thửa đất, còn 91 trường hợp xác minh nguồn gốc đất, 

08 trường hợp không giao trả mặt bằng do không đồng ý giá đền bù. 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND thành phố Nha Trang đẩy nhanh công tác xác 

minh nguồn gốc đất, xác minh tách thửa để sớm hoàn thành công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư. 

13. Cử tri  xã Vĩnh Hiệp kiến nghị Tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công dự án Cao 

Bá Quát - Cầu Lùng tiến hành kiểm tra, san lấp mặt bằng các tuyến đường, 

nhất là đoạn qua địa bàn thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Hiệp nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân đi lại trước mùa mưa 

bão.  

Theo dư ̣án Khu tái điṇh cư xa ̃Viñh Trung - Viñh Hiêp̣, đường vào khu dân 

cư đươc̣ kết nối với đường Thái Thông – Xuân Sơn hiêṇ hữu. Tuy nhiên, hiêṇ nay 
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chủ đầu tư Khu đô thi ̣Phúc Khánh 1 đang triển khai dư ̣ án chưa hoàn chỉnh nên 

đường Thái Thông – Xuân Sơn đoaṇ qua thôn Đồng Nhơn dân cư đi laị khó khăn 

trong mùa mưa.  

Theo quy hoac̣h Khu tái điṇh cư xa ̃Viñh Trung - Viñh Hiêp̣ đươc̣ kết nối với 

đường Võ Nguyên Giáp đi qua Khu đô thi ̣Phúc Khánh 1, do đó để taọ điều kiêṇ 

thuâṇ lơị cho người dân đi vào Khu tái điṇh cư xa ̃Viñh Trung - Viñh Hiêp̣, UBND 

tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư Khu đô thi ̣Phúc Khánh 1 triển khai thi công 

hoàn chỉnh ha ̣ tầng để kết nối Khu tái điṇh cư xa ̃ Viñh Trung - Viñh Hiêp̣ với 

đường Võ Nguyên Giáp (Cao Bá Quát – Cầu Lùng). 

14. Cử tri kiến nghị Tỉnh cho biết việc mua BHYT hơn 5 năm có được 

hưởng lợi 100% hay không? Có trường hợp đã mua BHYT đủ 5 năm nhưng 

trên thẻ BHYT không ghi rõ số năm, dẫn đến tình trạng yêu cầu người dân cung 

cấp hồ sơ hoặc mua BHYT lại từ đầu. Tỉnh cần kiến nghị ngành chức năng xem 

xét có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo sự công bằng cho người dân khi tham 

gia mua BHYT. 

Theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung, tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 quy 

định: “100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia 

bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám 

bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến”. 

Như vậy, để được hưởng quyền lợi 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi 

người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục sẽ phụ thuộc vào hai 

yếu tố: Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục; khi đã tham gia 5 năm 

liên tục và trong năm tài chính (kể từ ngày 01/01 – 31/12) nếu người tham gia bảo 

hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh, chi phí cùng chi trả trong một đợt hay nhiều 

đợt điều trị phải bỏ ra (20%) quá 6 tháng lương cơ sở 8.340.000 đồng), những lần 

khám bệnh, chữa bệnh sau, người tham gia bảo hiểm y tế mới không phải đóng và 

được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% và đến năm tài chính sau được quay lại tính 

tiếp như vậy; được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp Giấy chứng nhận không cùng chi 

trả trong năm. 

Đối với trường hợp đã mua đủ 5 năm nhưng trên thẻ bảo hiểm y tế không ghi 

rõ số năm: Kể từ tháng 9/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà thực hiện cấp thẻ 

Bảo hiểm y tế (mẫu mới) theo mã số bảo hiểm xã hội. Những trường hợp được cấp 

thẻ từ thời gian nêu trên thì cơ quan bảo hiểm xã hội không cấp lại thẻ bảo hiểm y 

tế mới có giá trị từ ngày 01/01/2018 mà tiếp tục sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đã cấp 

để đi khám bệnh, chữa bệnh bình thường theo quy định. Thông tin ghi trên thẻ bảo 

hiểm y tế mẫu mới chỉ in: “Giá trị sử dụng: từ ngày …/…/…”. Do vậy, có nhiều 

trường hợp mặc dù trên thẻ chưa thể hiện thời gian đủ 05 năm liên tục nhưng đã 

được cập nhật quản lý trên phần mềm. Khi cấp Giấy chứng nhận không cùng chi 
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trả trong năm cho người dân, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ vào dữ liệu quản 

lý để cấp Giấy chứng nhận cho người dân. 

Trong thời gian qua, măc dù Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có nhiều giải pháp ứng 

dụng công nghệ thông tin để cập nhật, kết nối quá trình tham gia bảo hiểm y tế của 

người tham gia bảo hiểm y tế nhằm cập nhật đúng, đủ thời gian tham gia bảo hiểm 

y tế 05 năm liên tục của người tham gia bảo hiểm y tế nhưng vẫn không tránh khỏi 

sai sót khi thực hiện kết nối dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế. 

Để  khắc phục triệt để trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tiếp tục 

rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn thiện dữ liệu. Trong trường hợp người dân có yêu 

cầu về kiểm tra, đổi thẻ bảo hiểm y tế về nội dung “Thời điểm đủ 05 năm liên tục”, 

cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra và cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho 

người dân theo quy định. 

15. Thời gian qua, việc kêu gọi thực hiện phương án xã hội hóa dạy bơi 

cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh được tỉnh quan tâm triển khai nhưng 

chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng có nhiều trường hợp chết do đuối nước. Cử tri 

kiến nghị Tỉnh quan tâm, đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa thực hiện”Đề án thí 

điểm dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học, THCS trong nhà 

trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020” theo Quyết định 

3220/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh nhằm rèn luyện kỹ năng sống 

cho học sinh, từng bước khắc phục các nguy cơ đuối nước trong thời gian tới. 

Đề án thí điểm dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học, THCS 

trong nhà trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, trong đó ngân sách nhà 

nước sẽ trang bị thí điểm cho mỗi huyện, thị xã, thành phố 02 bể bơi (01 cho cấp 

THCS và 01 cho cấp Tiểu học) với tổng kinh phí 10.923 triệu đồng. Thời gian thực 

hiện từ 2017 – 2020. 

Năm 2018, ngân sách cân đối 6.847 triệu đồng, đã triển khai lắp đặt được 10 

hồ bơi cho các đơn vị theo kế hoạch. Trong đó, thành phố Nha Trang được lắp đặt 

01 bể bơi cho cấp THCS (đặt tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh 

Trường). Dự kiến năm 2019 sẽ tiếp tục lắp đặt 06 bể bơi còn lại cho các trường, 

trong đó có Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, Nha Trang. 

16. Cử tri phường Lộc Thọ đề nghị: 

-  Ủy ban nhân dân tỉnh di chuyển nhà máy xử lý rác thải rắn y tế nguy hại 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ra ngoài trung tâm thành phố nhằm 

đảm bảo vệ sinh môi trường sống cho người dân. 

 Hệ thống xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh được thực hiện đúng 

quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể là Luật Bảo vệ môi trường, Nghị 

định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đánh giá tác động môi 

trường và các văn bản pháp luật có liên quan. 



11 

 

 Thiết bị xử lý chất thải rắn y tế dùng cho Bệnh viện đa khoa tỉnh là thiết bị 

Sterilwave do Pháp sản xuất, sử dụng công nghệ vi sóng, tích hợp máy cắt bên 

trong khoang xử lý, là thiết bị xử lý chất thải rắn y tế hiện đại, tiên tiến, thân thiện 

với môi trường, thiết bị này không phải là lò đốt. Thiết bị tự động xử lý chất thải 

rắn y tế thành chất thải tương tự rác thải sinh hoạt. Trong quá trình vận hành, 

không phát sinh khói vì đây là công nghệ không đốt, không phát sinh các chất thải 

thứ cấp gây ô nhiễm, tất cả quy trình đều được kiểm soát an toàn trong nhà xử lý, 

không ảnh hướng đến môi trường bên ngoài. 

 Thiết bị xử lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trước khi đưa vào 

sử dụng đã được Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Y tế) kiểm 

định, kết quả đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2013/BTNMT. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã lấy mẫu phân tích, kết quả đạt yêu 

cầu theo Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT. 

 Hệ thống xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng đã được Viện 

Pasteur Nha Trang kiểm định tổng thể đầu ra đạt yêu cầu, riêng thiết bị xử lý chất 

thải rắn đạt QCVN 55:2013/BTNMT. 

 Trong quá trình vận hành từ tháng 3/2017 đến nay, thiết bị xử lý chất thải 

rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đều được Viện Y tế công cộng thành phố Hồ 

Chí Minh (Bộ Y tế) lấy mẫu quan trắc định kỳ 3 tháng/1 lần, kết quả đều đạt yêu 

cầu. 

 Qua giải trình trên cho thấy hệ thống này không ảnh hưởng đến vệ sinh môi 

trường xung quanh, không ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm triển khai kế hoạch di chuyển nhà 

tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ra khỏi trung tâm thành phố. 

Theo báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3148/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 20/7/2018, trong đó đề xuất vị trí địa điểm quy hoạch xây dựng 

Nhà tang lễ phía Nam thành phố Nha Trang nằm gần khu vực nghĩa trang phía 

Nam thành phố (theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nha 

Trang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 

11/11/2013, khu vực dự kiến được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ và theo 

phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nha 

Trang đã được thẩm định cũng xác định là đất thương mại dịch vụ) và UBND tỉnh 

đã có ý kiến về địa điểm quy hoạch xây dựng nhà tang lễ phía Nam thành phố Nha 

Trang tại Thông báo số 492/TB-UBND ngày 10/8/2018.  

Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu cơ chế, 

chính sách về đầu tư và đất đai; kêu gọi, xúc tiến đầu tư; đề xuất đầu tư xây dựng 

Nhà tang lễ phía Bắc, Nhà tang lễ phía Nam thành phố Nha Trang bằng nguồn vốn 

xã hội hóa hoặc vốn ngân sách cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định 

pháp luật hiện hành.  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Khánh Hòa và kiến nghị không cho các hộ tư nhân thuê mặt bằng để kinh 
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doanh (toàn bộ góc cua Quang Trung - Đinh Tiên Hoàng) vì gây mất mỹ quan, 

thường xuyên gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự. 

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các hộ tư nhân và 

doanh nghiệp thuê mặt bằng tại góc cua đường Đinh Tiên Hoàng đã chấm dứt hợp 

đồng thuê và tháo dỡ toàn bộ cơ sở vật chất để xây dựng công trình Sở chỉ huy. 

Đối với các hộ tư nhân và doanh nghiệp hiện đang thuê mặt bằng tại góc cua 

đường Quang Trung, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông  báo mời từng 

hộ kinh doanh làm việc, viết bản cam kết chấp hành nghiêm quy định của Nhà 

nước, không gây mất trật tự, mỹ quan đô thị và chấp hành nghiêm luật an toàn giao 

thông. Nếu không chấn chỉnh sẽ chấm dứt hợp đồng không cho hoạt động. 

- Cử tri kiến nghị Tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân sinh sống 

ổn định tại khu vực phía Đông đường Tôn Đản liên quan đến việc giải tỏa đền 

bù để giao đất cho các chủ đầu tư xây dựng khách sạn cao tầng, vì cho rằng với 

hiện trạng đường Tôn Đản là 6m, việc cấp phép xây dựng cho các chủ đầu tư 

xây dựng khách sạn cao tầng không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.  

Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc điều 

chỉnh công năng Tòa nhà Maple và kiến nghị của tập thể hộ dân và chủ khách sạn 

trên đường Tôn Đản. Sau cuộc họp đã ban hành Thông báo kết luận số 722/TB-

UBND ngày 12/11/2018 giao UBND thành phố Nha Trang khẩn trương thực hiện 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8361/UBND-XDNĐ ngày 15/8/2018; 

trường hợp có phương án đề xuất, UBND thành phố Nha Trang khẩn trương thực 

hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Hiện nay, lô đất vàng 2 mặt tiền 48 – 50 Trần Phú đã để hoang quá lâu, 

gây lãng phí. Cử tri đề nghị tỉnh cho biết hiện nay ai là chủ đầu tư và khi nào thì 

tiến hành triển khai. 

Năm 2008, Khu đất được UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

(3.642,2 m2) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam 

là đơn vị trúng đấu giá. 

Đến năm 2011, khu đất mới được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và bàn giao đất. Tuy nhiên, kể từ khi trúng đấu giá đất từ năm 2008 

cho đến tháng 9/2015 (8 năm), Công ty không thực hiện các thủ tục và đầu tư xây 

dựng dự án; cũng như không đảm bảo khả năng tài chính để thực hiện dự án tại 

khu đất. Do vậy, ngày 03/9/2015, UBND tỉnh có Thông báo số 534/TB-UBND 

thống nhất thu hồi khu đất do Công ty đã vi phạm Luật Đầu tư, Luật đất đai và 

không thực hiện theo phương án đấu giá đã được phê duyệt; đồng thời UBND tỉnh 

thống nhất chủ trương tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án tại khu đất (đấu 

thầu dự án có sử dụng đất theo Luật Đấu thầu, Nghị định 30/CP). 

Ngày 02/01/2018, Ban Quản lý dự án Phát triển tổ chức mở thầu và xét thầu. 

Tuy nhiên, do không có nhà đầu tư nào đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo 

quy định về đấu thầu, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 
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18/6/2018 hủy đấu thầu và giao cho Ban Quản lý dự án phát triển tổ chức đấu thầu 

lại. 

Hiện nay, khu đất trên đang được UBND tỉnh giao cho các sở, ngành rà soát 

các thủ tục pháp lý về đất đai và thủ tục đầu tư dự án tại khu đất để báo cáo, tham 

mưu UBND tỉnh xem xét quyết định phương thức thực hiện dự án tại khu đất (đấu 

giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án). Sau khi UBND tỉnh quyết định phương 

thức thực hiện dự án, các ngành sẽ tổ chức thực hiện các thủ tục triển khai dự án 

theo đúng quy định hiện hành. 

17. Cử tri phường Phước Long đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành 

kiểm tra tiến độ thực hiện dự án của các chủ đầu tư (Khu đô thị dự án Phước 

Long, khu đô thị Hoàng Long v.v….) và tổ chức đối thoại với Nhân dân liên 

quan đến việc triển khai dự án; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các 

nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đời sống bà con Nhân 

dân trong khu vực này  

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 

trì kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 31/01/2019. 

18. Cử tri phường Vĩnh Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm 

kiểm tra, xử lý các công ty du lịch lặn biển vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến rạn 

san hô.  

UBND tỉnh đã có Công văn số 11694/UBND-TH ngày 15/11/2018 giao 

UBND thành phố Nha Trang kiểm tra, báo cáo kết quả trước ngày 31/12/2018. 

19. Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các sai phạm khi xây dựng Dự 

án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích, 

làm mất cảnh quan môi trường (cử tri phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang). 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Thanh tra Xây dựng thường xuyên kiểm tra 

việc thi công xây dựng tại dự án. Dự án đã dừng việc thi công xây dựng ngay từ 

sau thời điểm Thanh tra xây dựng kiểm tra, lập Biên bản và ban hành Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư, đơn vị thi công từ tháng 6/2018 

cho đến nay. 

UBND tỉnh có Thông báo số 707/TB-UBND ngày 05/11/2018 kết luận về 

tình hình thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại. Theo đó, về tiến độ 

thực hiện Dự án Khu nghĩ dưỡng Cao cấp Bảo Đại, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu 

tư Khánh Hà chủ động, khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn 

thành việc xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy hoạch Dự án 

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2018 

(Công ty đã đề xuất và UBND tỉnh có Công  văn số 12062/UBND-KGVX ngày 

26/11/2018 giao các sở, ngành liên quan tham mưu văn bản xin ý kiến Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch). Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh phương án điều 

chỉnh quy hoạch dự án. Chủ đầu tư phải cam kết với UBND tỉnh về tiến độ thực 
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hiện các vấn đề nêu trên, đảm bảo việc xây dựng và hoàn thành Dự án để sớm đưa 

dự án vào hoạt động 

Về thực hiện hồ sơ xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh Cầu Đá, UBND 

tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án và các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các phương án 

bảo vệ, quản lý di tích, hiện vật, di ảnh tại dự án Khu nghĩ dưỡng Cao cấp Bảo Đại 

phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định; Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xếp hạng 

di tích Khu nghĩ dưỡng Cầu Đá theo quy định pháp luật hiện hành. 

20. Dự án xây dựng bờ kè Tây Hải chậm triển khai thực hiện làm ảnh 

hưởng đến đời sống bà con nhân dân, cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

sớm đầu tư xây dựng bờ kè Tây Hải.  

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư tại 

Thông báo kết luận số 564/TB-VPCP ngày 08/12/2017. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đang thẩm định nguồn vốn và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hỗ trợ. 

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai lập chủ trương đầu 

tư dự án. Sau khi có thông báo về nguồn vốn từ Trung ương sẽ khẩn trương thực 

hiện để sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. 

21. Cử tri xã Vĩnh Lương:  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị thi công cầu vượt ngã ba 

đèo Rù Rì có biện pháp đảm bảo an toàn, che chắn đảm bảo vì vừa qua có tình 

trạng cây sắt rớt xuống gây nguy hiển đến người đi đường. 

UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải có Công văn số 3085/SGTVT-

QLCL&ATGT ngày 15/11/2018 đề nghị Ban Quản lý dự án 5 rà soát, chấn chỉnh 

việc tổ chức thi công; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường; chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương dọn dẹp, di chuyển toàn bộ vật tư, 

vật liệu đã thi công ra khỏi công trường, bổ sung đầy đủ các loại biển báo công 

trường, cọc tiêu, đèn tín hiệu, người cảnh giới,...chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát 

thường xuyên bám sát hiện trường, tăng cường nhân lực kiểm tra, giám sát chấn 

chỉnh ngay công tác an toàn lao động, an toàn giao thông trên công trường, rà soát, 

kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu, việc huy động máy móc, thiết bị thi 

công,... 

- Cảng cá Vĩnh Lương hiện nay đã xuống cấp đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh có biện pháp sửa chữa phù hợp để các ghe lớn có thể cập cảng để tạo điều 

kiện cho người dân làm ăn sinh sống vì hiện nay các tàu có công suất 500 CV 

trở lên không cập bến được. 

Hạng mục công trình Sửa chữa mặt cầu cảng; nhà kho chứa dụng cụ vệ sinh và 

hoá chất tẩy rửa thuộc tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp cảng cá Vĩnh Lương đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 23/8/2018. Hiện nay, 

công trình đang được triển khai thi công sửa chữa khắc phục xuống cấp và dự kiến 

hoàn thành vào cuối tháng 12/2018. 
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- Tại khu vực Ngã tư quốc lộ 1 giao với đường Phạm Văn Đồng rất nguy 

hiểm, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị lắp đèn tín hiệu giao thông khu 

vực này. 

UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát. Qua kiểm tra hiện 

trạng tại vị trí nút giao, mặt đường tốt, hệ thống An toàn giao thông (biển báo, vạch 

kẻ đường, cọc tiêu...) đầy đủ, tầm nhìn thông thoáng. Tại khu vực này đã bố trí đèn 

tín hiệu giao thông thông cả trên Quốc lộ 1 và đường Phạm Văn Đồng. Hiện tại, 

đèn tín hiệu giao thông đang hoạt động tốt. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nạo vét 05 cống thoát tại các địa điểm: Cơ 

sở gỗ Thanh Hằng, nhà ông Hùng Thạnh thôn Lương Hòa, quán cơm số 9 

Lương Hòa, nhà bà Màu chảy xuống chợ Vĩnh Lương nhằm đảm bảo thoát 

nước vào mùa mưa. 

Theo báo cáo của UBND thành phố Nha Trang, Cống thoát nước tại các địa 

điểm Cơ sở gỗ Thanh Hằng, nhà ông Hùng Thạnh thôn Lương Hòa, quán cơm số 9 

Lương Hòa, nhà bà Màu chảy xuống chợ Vĩnh Lương do UBND xã Vĩnh Lương 

đầu tư, hiện nay chưa bàn giao cho Ban Quản lý Dịch vụ công ích để vận hành. 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Vĩnh Lương thực hiện nạo vét, hoàn thành 

trong tháng 12/2018. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông vâṇ tải đề nghi ̣Chi cuc̣ Quản 

lý đường bô ̣III.3 kiểm tra, rà soát toàn bộ đoạn tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn xa ̃

Viñh Lương, thành phố Nha Trang để xem xét tình traṇg thoát nước taị khu vưc̣ 

này, yêu cầu đơn vi ̣ quản lý đường phải khơi thông, naọ vét hệ thống thoát nước 

dọc và thoát nước ngang trên tuyến, đảm bảo thông thoát nước vào mùa mưa. Kết 

quả kiểm tra, Chi cuc̣ se ̃ có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải để phối hơp̣ giải 

quyết và báo cáo UBND tỉnh. 

22. Cử tri phường Vĩnh Hải kiến nghị:  Dự án khu dân cư Nam Vĩnh Hải 

hiện nay kéo dài 17 năm chưa thực hiện, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

xóa bỏ dự án này nếu không khả thi. 

Ngày 11/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 643/TB-UBND kết 

luận phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Nam Vĩnh Hải, 

Nha Trang. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản (Chủ 

đầu tư) phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, đề xuất giải pháp quy hoạch đối với 

khu vực thực hiện giai đoạn 2 của dự án Khu dân cư Nam Vĩnh Hải (khoảng 

4,8ha), đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế về thoát nước, giao 

thông, phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh môi trường, thông qua Sở Xây dựng để 

lấy ý kiến của các sở ban ngành liên quan và trình UBND tỉnh trước ngày 

30/11/2018. 

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư 

khẩn tương thực hiện, lấy ý kiến các ngành để kịp thời báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 30/11/2018 (theo Thông báo 643/TB-UBND). 
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23. Cử tri phường Vĩnh Hòa kiến nghị: 

- Hiện nay, Công ty xe buýt Quyết Thắng không quan tâm đầu tư các trạm 

chờ xe Buýt, giá vé ngày càng tăng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ 

đạo giải quyết.  

+ Viêc̣ đầu tư các traṃ xe buýt: 

Các traṃ xe buýt 6 tuyến nôị thi ̣Nha Trang đươc̣ đầu tư giai đoaṇ 2004-2005, 

đến nay đa ̃xuống cấp nghiêm troṇg. Sở Giao thông vận tải đa ̃tham mưu UBND 

tỉnh có Quyết điṇh số 30/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 ban hành Quy điṇh về 

cơ chế ưu đaĩ trong hoaṭ đôṇg vâṇ tải khách công côṇg bằng xe buýt trên điạ bàn 

tỉnh Khánh Hòa. Theo Điều 4 của Quy điṇh, căn cứ quy hoac̣h maṇg lưới xe buýt 

và nhu cầu thưc̣ tế, Sở Giao thông vâṇ tải trình UBND tỉnh đầu tư xây dưṇg cơ sở 

ha ̣ tầng phuc̣ vu ̣ vâṇ tải hành khách công côṇg bằng xe buýt (bao gồm các điểm 

dừng, nhà chờ, điểm đầu, điểm cuối tuyến). 

Sở Giao thông vận tải đang thưc̣ hiêṇ viêc̣ khảo sát, lâp̣ dư ̣toán trình UBND 

tỉnh xin chủ trương, triển khai sửa chữa đầu tư cơ sở ha ̣tầng phuc̣ vu ̣cho các tuyến 

xe buýt này. 

+ Viêc̣ tăng giá vé:  

Giá vé 06 tuyến xe buýt nôị thi ̣ thành phố Nha Trang là 06 tuyến có trơ ̣giá 

một phần từ ngân sách nhà nước và đươc̣ quy điṇh mức giá trần 9.000 đồng theo 

Quyết điṇh số 2450/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh quy điṇh phương 

thức nghiêṃ thu xe buýt, Hơp̣ đồng số 605/2014/HĐ-SGTVT. 

Trong năm 2018, Công ty xe buýt Quyết Thắng Khánh Hòa thưc̣ hiêṇ tăng giá 

một lần từ 7.000 đồng lên 8.000 đồng, giá vé này vâñ dưới mức giá trần quy điṇh. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khi quy hoạch và cấp phép xây dựng các 

chung cư thì có quy hoạch đất để xây dựng thêm các trường tiểu học vì hiện nay 

chung cư xây dựng nhiều nhưng trường học không tăng nên không đủ chỗ cho 

học sinh theo học.  

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ lưu ý các ban, ngành liên quan tiếp thu ý 

kiến góp ý của cử tri Vĩnh Hòa nêu trên để làm cơ sở xem xét mục tiêu và quy mô 

đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa 

phương đánh giá hiện trạng, dự báo quy mô dân số cư trú trên cơ sở đáp ứng hạ 

tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật... 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép người dân đươc tái định cư tại 

chỗ tại dự án Champarama Resort - Spa và có chính sách đền bù, hỗ trợ thỏa 

đáng. 

+ Về vị trí tái định cư dự án Champarama Resort – Spa:  

Quỹ đất tái định cư được bố trí tại phía Bắc - khu B trong dự án - tiếp giáp 

đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Amiama Resort đến Quốc Lộ 1A thuộc mốc B8-

B13 theo bản đồ cắm mốc ranh giới số 175-2016 hệ tọa độ VN 2000, tờ số 1 (10-
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362602+362596+368602), Bộ Bản đồ Lâm nghiệp phường Vĩnh Hòa do Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa xác lập và được Sở Tài nguyên và Môi 

trường xác nhận ngày 13/10/2016). 

+ Về chính sách đền bù, hỗ trợ thỏa đáng:  

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo Điều 

74 Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

Phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Quyết 

định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định 

chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Và một số văn bản hướng chi tiết cụ thể về việc bồi 

thường đất, tài sản trên đất, cây trồng vật nuôi, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tiền thuê nhà, 

hỗ trợ khác hoặc hỗ trợ trực tiếp sản xuất (nếu có, nguồn gốc đất nông nghiệp), 

trường hợp hộ dân có ăn ở thực tế tại vị trí giải tỏa thì được bố trí tái định cư theo 

quy định. 

Hiện tại, việc tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu 

nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa được áp dụng theo Quyết định số 

1385/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể 

để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng 

Champarama Resort & Spa. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh di dời công ty Lâm Sản Nha Trang tại tổ 2 

Hòa Tây gây ô nhiễm môi trường, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải 

quyết. 

Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 9005/UBND-

XDNĐ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết đơn kiến nghị của người 

dân tại Khu tập thể nhà máy Z753, tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, thành phố 

Nha Trang. Ngày 25/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp Sở 

Xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; UBND phường 

Vĩnh Hòa tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu lâm sản Nha Trang tại Tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, thành 

phố Nha Trang. Sau khi kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 

4229/STNMT-CCBVMT ngày 28/9/2018 về việc giải quyết đơn kiến nghị của 

người dân tại Khu tập thể nhà máy Z753, tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, thành 

phố Nha Trang báo cáo UBND tỉnh. 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã Có công văn 11404/UBND-KT ngày 

07/11/2018 yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc khắc phục ô nhiễm 

của Công ty, xử lý nghiêm quy định nếu hết thời hạn (10/12/2018) mà chưa hoàn 

thành.  

Về di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư: Sau thời hạn ngày 10/12/2018, trường 

hợp doanh nghiệp chưa khắc phục, các thông số ô nhiễm đến mức phải di dời theo 
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quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải tiến hành xử lý vi phạm, tham mưu 

UBND tỉnh đưa vào danh sách cơ sở ô nhiễm phải thực hiện biên pháp di dời. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, giám sát việc 

chấp hành của doanh nghiệp; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 

20/12/2018. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án chung cư Trimet vừa được 

cấp phép tại khu vực gần nhà hàng Biển Tiên để thực hiện đúng quy hoạch là 

đất Vườn Hoa và có chỗ để người dân xuống biển tại khu vực này.  

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 

kiểm tra, báo cáo kết quả trước ngày 31/01/2019. 

24. Cử tri xã Vĩnh Phương đề nghị: 

- Việc lấy sân bóng đá thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương để làm khu tái định 

cư cho Công ty cà phê Mê Trang là không phù hợp, người dân không đồng ý, đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại; đồng thời xem lại việc mở rộng Công ty 

cà phê Mê Trang sẽ tiến hành san lắp mặt bằng khu vực thôn Đắc Lộc 2, nếu 

triển khai khu vực này sẽ gây ngập lụt cả thôn Đắc Lộc. 

Chủ trương thực hiện khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị 

giải tỏa tại dự án Nhà máy sản xuất cà phê Mê Trang đã được UBND tỉnh Khánh 

Hòa đồng ý tại Công văn số 1712/UBND-XDNĐ ngày 21/02/2018. Ngày 

05/4/2018, UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 2135/UBND-TNMT 

đề nghị Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang lập phương án xây dựng khu tái định 

cư để giải quyết tái định cư cho 17 hộ dân trong vùng dự án Nhà máy sản xuất cà 

phê Mê Trang, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét quyết định. 

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang thì đã Hợp đồng với 

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng Khánh Hòa (thuộc Sở Xây dựng 

Khánh Hòa) lập quy hoạch khu tái định cư. 

Đến nay, các hộ dân thôn Đắc Lộc đã có đơn đề nghị không thực hiện khu tái 

định cư tại vị trí sân bóng, UBND xã Vĩnh Phương cũng có ý kiến đề nghị Công ty 

Cổ phần Cà phê Mê Trang nghiên cứu chọn vị trí khác để bố trí tái định cư các hộ 

dân bị giải tỏa tại dự án Nhà máy sản xuất cà phê Mê Trang cho phù hợp. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Nha Trang đã kiểm tra 

và có Công văn số 7778/UBND-TNMT ngày 02/11/2018 đề xuất giải quyết đơn 

của các hộ dân thôn Đắc Lộc liên quan đến khu tái định cư để thực hiện dự án Nhà 

máy sản xuất cà phê Mê Trang, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang. 

UBND tỉnh có Công văn số 11983/UBND-XDNĐ ngày 22/11/2018 giao Sở 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài chính kiểm tra xem xét nội dung đề nghị của UBND thành phố Nha 

Trang tại văn bản trên, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/12/2018. 
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- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ Dự án Hồ chứa nước 

Đắc Lộc, vì hiện nay đã quá lâu. 

Dự án hồ chứa nước Đắc Lộc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2733/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 với nhiệm vụ vây dựng hồ chứa nước nhằm 

phòng lũ cho hạ lưu – thôn Đắc Lộc; tạo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân và khu 

công nghiệp xã Vĩnh Phương; tưới tiêu cho 150ha đất nông nghiệp. Do dự án thay 

đổi quy mô nhiệm vụ (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định điều chỉnh dự án 

số 2423/QĐ-UBND ngày 18/8/2017): phòng lũ cho hạ lưu – thôn Đắc Lộc; kết hợp 

cấp nước tưới cho 100 ha đất nông nghiệp; cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái. 

Do đó, phạm vi diện tích chiếm đất có thu hẹp so với phương án thu hồi đất đã được 

UBND thành phố Nha Trang ra thông báo năm 2015 từ 99ha xuống còn 71,5 ha. 

Phạm vi ranh giới thực hiện dự án cũng thay đổi.Việc thay đổi ranh dự án, diện tích 

thu hồi đã làm chậm tiến độ đền bù dự án. 

Hiện nay, trong tổng số 211 trường hợp bị ảnh hưởng của dự án (264 thửa), Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố Nha Trang đã hoàn thiện hồ sơ bồi thường 52 trường hợp, chi trả được 26 

trường hợp. Từ nay đến cuối năm 2018, tiếp tục chi trả 26 trường hợp; tiếp tục lên 

phương án bồi thường, hỗ trợ 28 trường hợp đã xác minh nguồn gốc đất. Sau khi 

thực hiện bàn giao xong mặt bằng phần đầu mối sẽ tiếp tục triển khai thi công phần 

đầu mối công trình. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, xử lý tình trạng chôn lấp chất 

thải rắn trên địa bàn xã Vĩnh Phương của Công ty Nhôm. Công ty Nhôm chôn 

lấp khoảng 60 đến 70 xe chất thải rắn một quý và thực hiện chôn lấp vào ban 

đêm thứ bảy, chủ nhật (Cử tri xã Vĩnh Phương). 

Công ty Cổ phần Nhôm Khánh Hòa (trước đây là Công ty xây dựng 76) 

được Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp phiếu xác nhận hồ sơ đăng ký 

đạt tiêu chuẩn môi trường số 01/KHCNMT ngày 02/01/2001 dự án Nhà máy nhôm 

định hình. Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải là chất thải rắn công 

nghiệp thông thường (theo kết quả phân tích ngày 13/10/2010 của Viện Pasteur và 

ngày 29/12/2010 của Viện nghiên cứu công nghệ sinh học và Môi trường – Trường 

Đại học Nha Trang). Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ quý I, II, III năm 

2018, Công ty đã chuyển giao chất thải thông thường cho Công ty Cổ phần Môi 

trường Đô thị Nha Trang thu gom; chất thải nguy hại được thu gom về khu vực lưu 

giữ tạm thời chất thải nguy hại; đối với bùn thải được hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo định kỳ 6 tháng/lần. 

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời các 

đơn vị có chức năng kiểm tra thực tế cơ sở (dự kiến vào ngày 19/11/2018). Tuy 

nhiên, trong ngày 17-18/11/2018, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa xảy ra mưa lớn, lũ lụt; các cơ sở bị ngập lụt, ngừng hoạt động để khắc 

phục thiệt hại nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tiến hành kiểm tra thực tế. 
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Để đảm bảo việc chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, giải 

quyết kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên  và Môi trường đã có Công văn số 

5103/STNMT-CCBVMT ngày 21/11/2018 yêu cầu Công ty báo cáo kết quả thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường (trong đó, có yêu cầu cung cấp các hợp đồng 

có liên quan về xử lý bùn thải) về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố 

Nha Trang, UBND xã Vĩnh Phương trước ngày 30/11/2018 để theo dõi, giám sát. 

UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, xử lý 

các vấn đề phát sinh, báo cáo kết quả thực hiện về HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước 

ngày 20/12/2018. 

25. Cử tri phường Vĩnh Hải kiến nghị UBND tỉnh cho biết khi nào triển 

khai làm đường Phú Xương theo quy hoạch. Trong khi chờ đầu tư làm đường 

Phú Xương theo quy hoạch đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu cho phép bỏ dải 

phân cách tại điểm nối giữa đường Phú Xương và đường 2/4 tạo lối đi vào 

đường Phú Xương thuận lợi để tránh tình trạng đi ngược chiều tại nút giao này 

nhằm giảm tình trạng tai nạn giao thông. 

Vấn đề này, UBND tỉnh đã trả lời nhiều lần: Việc nâng cấp, xây dựng đường 

Phú Xương do hướng tuyến quy hoạch không trùng hướng tuyến hiện trạng nên 

kinh phí đầu tư lớn (kinh phí giải tỏa lớn), thành phố Nha Trang chưa bố trí được 

kinh phí đầu tư theo kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020. Do đó, việc đầu tư 

đường Phú Xương sẽ được xem xét trong giai đoạn thích hợp. 

Về mở dải phân cách trên đường 2 Tháng 4 tại vị trí nút giao với đường Phú 

Xương, Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra, xác định viêc̣ mở dải phân cách trên 

đường 2/4 taị vi ̣trí nút giao khi chưa nâng cấp đường Phú Xương là chưa phù hơp̣ 

do ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trong thời gian sắp tới, Khi đường Phú 

Xương có kế hoac̣h đầu tư, Sở Giao thông vâṇ tải phối hơp̣ UBND thành phố Nha 

Trang xem xét mở dải phân cách đường 2/4 cho phù hơp̣. 


