
NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

Địa bàn: Thị xã Ninh Hòa 

(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 Xã Ninh Lộc kiến nghị đường Tỉnh lộ 5 chạy qua xã Ninh Lộc 

khoảng 1.500m, trong đó qua khu vực dân cư khoảng 1.000m nhưng hệ thống 

thoát nước hai bên đường chỉ mới thực hiện khoảng 500m, đoạn còn lại từ giáp 

đường sắt đến chợ Mỹ Lợi chưa được xây dựng, hai bên đường nhà dân xây cao 

nên nước không thoát được khi trời mưa, gây khó khăn cho việc đi lại của 

người dân và học sinh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan triển 

khai xây dựng hệ thống thoát nước khu vực này. 

Tuyến đường Tỉnh lô ̣5 đoaṇ qua xã Ninh Lôc̣ từ Km0+000 đến Km1+500 dài 

1.500m  có nền đường rôṇg 7,5m, măṭ đường rôṇg 5,5m, theo thiết kế ban đầu 

đoaṇ đường trên thoát nước theo đô ̣dốc tư ̣nhiên của măṭ đường. Tuy nhiên, hiện 

nay tình trạng đô thi ̣hóa phát triển nhanh, người dân xây nhà hai bên đường nên 

khi có mưa, nước không thể thoát ra hai bên nền đường, gây đoṇg nước trên nền 

măṭ đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu nền măṭ đường. 

UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra tuyến 

đường, baṭ lề khơi thông nước chảy về các vi ̣trí thấp hai bên đường, đồng thời lâp̣ 

khối lươṇg thi công sửa chữa khi có hư hỏng xảy ra trên các đoaṇ đường này, đảm 

bảo giao thông và an toàn giao thông trên tuyến. 

Tiếp nhâṇ kiến nghi ̣cử tri, UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông kiểm tra, xem 

xét đầu tư kinh phí xây dưṇg bổ sung hê ̣ thống thoát nước trong năm 2019 bằng 

nguồn kinh phí bảo trì sửa chữa thường xuyên, đảm bảo thoát nước tốt vào mùa 

mưa, không gây đoṇg nước trên măṭ đường, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho 

người dân khi lưu thông qua khu vưc̣ này.  

2. Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí nạo vét và gia cố bờ hồ chứa nước 

Sở Quan để trữ nước phục vụ cho sản xuất và nuôi trồng thủy sản của địa 

phương. Vào mùa mưa nước chảy ra biển, mùa nắng nước không đủ sản xuất, 

năm 2018 Ninh Lộc chỉ sản xuất được 53,39 ha/181 ha. 

Hồ Sở Quan thuộc xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, phục vụ tưới cho khoảng 

43ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân xã Ninh Lộc. Qua thời gian dài sử 

dụng, hồ Sở Quan bị xuống cấp, bồi lắng làm giảm dung tích trữ nước trong lòng 

hồ. Theo Quy hoạch phát triển Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2025 và 

định hướng đến 2035 sẽ đầu tư xây dựng hồ chứa nước Chà Rang, xã Ninh Hưng 

sẽ phục vụ tưới phần diện tích đất sản xuất do hồ Sở Quan đảm nhiệm nên trong 

những năm qua, hồ Sở Quan không được đầu tư kinh phí nâng cấp. Trong thời gian 

chờ đầu tư xây dựng Hồ Chà Rang, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát 



2 

 

triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh 

hỗ trợ kinh phí để nạo vét, gia cố hồ chứa nước Sở Quan. 

3. Các trạm đón khách xe buýt hiện không có mái che để khách đợi xe. Đề 

nghị UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang để đầu tư 

mái che, chỗ ngồi đợi tại các trạm đón khách.  

Các tuyến xe buýt Nha Trang – Ninh Hòa – Vaṇ Giã, Nha Trang – Tuy Hòa do 

Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang là các tuyến thưc̣ hiêṇ chủ trương xã hôị 

hóa, không có trơ ̣giá từ ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư tư ̣quyết trong quá trình tổ 

chức hoaṭ đôṇg theo quy điṇh của Nhà nước. Các quy điṇh hiêṇ taị không bắt buôc̣ 

các điểm dừng phải làm nhà chờ có mái che, chưa kể môṭ số điểm dừng không có đủ 

diêṇ tích đất để làm nhà chờ.  

Tuy nhiên, để nâng cao chất lươṇg phuc̣ vu ̣nhân dân, góp phần tăng doanh thu 

của doanh nghiêp̣, UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông vận tải làm viêc̣ với Công ty 

TNHH Quyết Thắng Nha Trang và thống nhất  khảo sát các vi ̣trí để lắp đăṭ, dư ̣kiến 

làm 03 nhà chờ phuc̣ vu ̣nhân dân đi laị. Thời gian hoàn thành dư ̣kiến trong Quý I 

năm 2019. 

4. Cử tri xã Ninh Hưng đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư hồ chứa nước 

Trảng Trung để phục vụ cho nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp cho 

02 xã Ninh Hưng (khoảng 180 ha lúa) và Ninh Lộc (khoảng 40 ha tôm và 100 

ha lúa). Dự án này đã được các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát từ năm 2015 

nhưng đến nay chưa được đầu tư. 

Dự án Thủy lợi hóa vùng nuôi tôm sú thịt xã Ninh Lộc (trong đó có đề xuất xây 

dựng công trình đầu mối là hồ chứa nước Chà Rang trên suối Trảng Trung thuộc xã 

Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa) đã được tiến hành khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư năm 2015 và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý 

kiến để hoàn chỉnh chủ trương đầu tư tại Công văn số 5171/BNN-KH ngày 

30/6/2015 và Công văn số 5647/BNN-KH ngày 04/7/2016 nhưng do nguồn vốn đầu 

tư công trung hạn chưa cân đối được nên chủ trương đầu tư của dự án hiện vẫn chưa 

được phê duyệt. 

 UBND tỉnh đã có Công văn số 10072/UBND-KT ngày 02/10/2018 đề nghị 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư dự án Thủy lợi hóa vùng nuôi tôm 

sú thịt xã Ninh Lộc; đồng thời giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 

đơn vị đề xuất dự án tiếp tục theo dõi, xúc tiến đầu tư để triển khai thực hiện dự án. 

Ngày 04/10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với Vụ Kế 

hoạch - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đã ghi nhận toàn bộ ý kiến của 

địa phương, đồng thời sẽ sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (dự kiến trong năm 

2019). 

5. Cử tri xã Ninh Bình đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư một cầu bắt 

qua sông Cái (thị xã Ninh Hòa), đoạn gần khu vực đập Bảy Xã để phục vụ nhu 

cầu đi lại và sản xuất của người dân khu vực phía Tây thị xã Ninh Hòa. 
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Ngày 23/8/2018, UBND thị xã Ninh Hoà đã có Công văn số 2708/UBND 

báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư  phương án đầu tư  xây dựng cầu qua sông Cái. 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục làm việc với UBND thị xã để 

nghiên cứu, xem xét tham mưu tỉnh bổ sung vào danh mục công trình đầu tư trung 

hạn giai đoạn 2012-2025 (tại văn bản số 3842/SKHĐT ngày 26/11/2018 về việc 

đầu tư qua sông Cái, xã Ninh Xuân). 

6. Cử tri xã Ninh Phụng kiến nghị ngày 05/6/2018, UBND tỉnh đã ban 

hành Công văn số 5468/UBND-KT về việc miễn huy động, đóng góp xây dựng 

nông thôn mới trong năm 2018 và năm 2019 đối với các hộ dân ảnh hưởng bởi 

cơn bão số 12 năm 2017. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nhiều địa phương 

đã triển khai thu khoản tiền này. Đề nghị UBND tỉnh sớm có văn bản hướng 

dẫn các địa phương xử lý khoản tiền đã thu, bảo đảm sự công bằng trong việc 

thu các khoản đóng góp tại địa phương (đây cũng là kiến nghị của cử tri nhiều 

địa phương). 

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 657/TB-UBND chỉ 

đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực 

hiện xử lý công tác huy động đóng góp Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 

2018 và 2019 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Sở Tài chính đã có Công văn số 

4450/STC-QLNS ngày 30/10/2018 trả lời kiến nghị nêu trên.  

Theo đó, đối với số thu đóng góp bằng tiền mặt trong 6 tháng đầu năm 2018, 

UBND thị xã Ninh Hòa căn cứ quy trình, thủ tục hoàn trả quy định tại Điểm b 

Khoản 2 Điều 10 Mục 3 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 để lập thủ 

tục hoàn trả. 

Đối với khoản thu đóng góp bằng hiện vật và ngày công, UBND các xã vận 

động người dân đóng góp cho các công trình xây dựng nông thôn mới. 

Theo báo cáo của UBND thị xã Ninh Hoà, UBND thị xã đã triển khai việc 

hoàn trả đóng góp xây dựng nông thôn mới tại Công văn số 3549/UBND ngảy 

09/11/2018 đến địa phương để thực hiện, đảm bảo sự công bằng trong các khoản 

đóng góp trên địa bàn thị xã.  

7. Cử tri Xã Ninh Phú kiến nghị chợ Ninh Phú hiện tại là chợ tạm, diện 

tích nhỏ nên các hộ kinh doanh thường hay lấn chiếm lòng lề đường để buôn 

bán gây ách tắc giao thông. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư chợ Ninh Phú 

ở một vị trí mới để phục vụ nhu cầu mua bán của người dân, bảo đảm an toàn 

giao thông.  

Theo Tờ trình số 11546/TTr-UBND ngày 12/11/2018, UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019, theo đó công trình Chợ xã 

Ninh Phú được dự kiến bố trí 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc 

Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019.  

8. Cử tri phường Ninh Đa kiến nghị tuyến đường Nguyễn Cụ thuộc 

phường Ninh Đa có điểm đầu là Quốc lộ 1A và điểm cuối là Ngã ba Mỹ Lệ đã 

được UBND thị xã Ninh Hòa cho phép đầu tư đoạn từ Quốc lộ 1A đến ngã tư 
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Phước Sơn. Đoạn còn lại từ ngã tư Phước Sơn đến Ngã ba Mỹ Lệ với chiều 

ngang 3m hiện đã xuống cấp, do ngân sách thị xã và ngân sách phường gặp rất 

nhiều khó khăn nên chưa thể đầu tư. Đây là tuyến đường liên xã Ninh Đa - 

Ninh Phú và liên thông với các tổ dân phố nên lưu lượng phương tiện tham gia 

giao thông rất đông, dễ xảy ra tai nạn. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ vốn 

đầu tư tuyến đường Nguyễn Cụ từ ngã tư Phước Sơn đến ngã ba Mỹ Lệ nhằm 

đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, trong đó có 

việc đến trường của các em học sinh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu 

vực Ninh Đa và Ninh Phú. 

Tuyến đường Nguyễn Cụ có chiều dài là 2,36km với mặt đường hiện trạng 

là bê tông xi măng, rộng 3m đã hư hỏng xuống cấp. Trong năm 2018, UBND thị 

xã Ninh Hoà đã cân đối nguồn kinh phí bố trí cho UBND phường Ninh Đa nâng 

cấp, mở rộng lại mặt đường đoạn từ Quốc lộ 1 đến ngã tư Phước Sơn, chiều dài 

1,546 km với tổng nguồn vốn là 6,228 tỷ đồng. Đoạn còn lại từ ngã tư Phước Sơn 

đến ngã ba Mỹ Lệ với chiều dài 0,814km chưa được nâng cấp, mở rộng, do nguồn 

vốn ngân sách thị xã hạn chế, tập trung khắc phục cơn bão số 12 năm 2017 và thực 

hiện một số nhiệm vụ đầu tư cấp bách của địa phương nên không thể cân đối được 

nguồn vốn để đầu tư.  

UBND thị xã Ninh Hoà có Tờ trình số 3527/TTr-UBND ngày 08/11/2018 

kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ vốn đầu tư cho phường Ninh Đa để đầu tư 

công trình giao thông với tổng kinh phí 5 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 

100%). 

UBND tỉnh đang xem xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 

số 3729/SKHĐT-TH ngày 16/11/2018. Theo đó, đối với các đề nghị ngân sách tỉnh 

hỗ trợ đầu tư công trình mới phát sinh do cấp huyện quản lý (bao gồm công trình 

Tuyến đường Nguyễn Cụ thuộc phường Ninh Đa, đoạn từ ngã tư Phước Sơn đến 

ngã ba Mỹ Lệ) chưa có trong kế hoạch trung hạn, Sở đã đề xuất: 

- Đồng ý chủ trương, chỉ xem xét hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh cho các địa 

phương thực hiện công trình cấp thiết mới phát sinh từ năm 2019 trở đi theo 

nguyên tắc địa phương đã thực hiện rà soát, phân bổ nguồn vốn phân cấp theo 

đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ danh mục công 

trình mới phát sinh; phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan rà soát và sắp 

xếp tính cấp thiết của từng công trình trên nguyên tắc tổng thể, xử lý dứt điểm nhu 

cầu đầu tư của các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem 

xét, hỗ trợ đầu tư phù hợp với khả năng nguồn ngân sách tỉnh (bao gồm: nguồn 

chưa phân bổ, tăng thu ngân sách, kết dư ngân sách địa phương), trình HĐND tỉnh 

thông qua tại các kỳ họp trong năm 2019 theo quy định. 

9. Cử tri phường Ninh Thủy kiến nghị  Dự án 82,4 ha thuộc tổ dân phố Mỹ 

Lương (phường Ninh Thủy) do công ty Hoàn Cầu làm chủ đầu tư đã thực hiện 

thu hồi đất từ năm 2003 (với giá rất thấp), các hộ nhận tiền bồi thường sau 
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được nhận giá cao hơn các hộ nhận tiền bồi thường trước, điều này không công 

bằng cho các hộ nhận tiền bồi thường trước. Đến nay, dự án đã kéo dài quá lâu 

mà chưa được thực hiện. Cử tri đề nghị, UBND tỉnh cần làm việc với chủ đầu tư 

và tổ chức đối thoại với dân, nếu chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện phải 

trả đất lại cho người dân canh tác vì việc dự án kéo dài quá lâu ảnh hưởng rất 

lớn đến đời sống người dân. 

Dự án Khu dân cư Ninh Thủy do Công ty TNHH Hoàn Cầu làm chủ đầu tư 

(nay chuyển thành Công ty TNHH Hoàn Cầu Ninh Hòa). 

Ngày 07/11/2002, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3813/QĐ-UBND về 

việc thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nằm trong quy hoạch 

dự án và được điều chỉnh tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 28/4/2004 với 

diện tích 82.471 ha. Ngày 08/01/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-

UBND; theo đó, có nội dung điều chỉnh giảm diện tích đất dự án từ 82,471 ha 

xuống còn 77,1 ha do cắt 5,37ha để xây dựng khu tái định cư. 

Kết quả  thực hiện giải phóng mặt bằng: Từ năm 2003 đến năm 2006, UBND 

tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 6 đợt. Tổng số 

trường hợp phê duyệt là 182; diện tích thu hồi là 77,808 ha; tổng số tiền phê duyệt 

là 5.371.371.179 đồng. 

Hiện nay có 133/182 trường hợp đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. 

Diện tích đất đã thu hồi 60,291 ha/77,808 ha. Kinh phí chi trả: 

3.562.467.163/5.371.371.179 đồng. 

Các trường hợp đã nhận tiền được UBND tỉnh phê duyệt theo Luật Đất đai 

năm 2003, các hộ này đã được chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường và đã bàn giao 

mặt bằng. Hiện tại chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện chi trả tiền cho các hộ còn lại.  

Việc tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chậm do chủ đầu tư thiếu 

phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư tại thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất. Do đó có sự so 

sánh giữa hộ nhận tiền trước và nhận tiền sau (tại thời điểm hiện tại).  

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT Vân Phong phối hợp Thanh tra Sở 

Kế hoạch và Đầu tư xem xét xử lý vi phạm chậm tiến độ. Tháng 05/2018, Thanh 

Tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử phạt vi phạm hành chính đối với dự án do vi 

phạm tiến độ là 35 triệu đồng và yêu cầu Nhà đầu tư đã lập lại tiến độ của dự án và 

cam kết thực hiện theo tiến độ đăng ký. Đến nay, Công ty TNHH Hoàn Cầu Ninh 

Hòa đã được UBND tỉnh đồng ý cho tiếp tục thực hiện dự án và được Ban quản lý 

Khu kinh tế Vân Phong cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 6841253710 cấp lần đầu 

ngày 15/5/2018.  

Hiện nay, Chủ đầu tư đang tập trung hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng 

của dự án. Do còn một số vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng nên UBND 

tỉnh đã giao UBND thị xã Ninh Hòa tập trung hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất để đẩy 

nhanh tiến độ dự án như cam kết. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan liên quan 

đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án, trường hợp Nhà đầu tư tiếp tục chậm tiến độ 

sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. 
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Do dự  án được triển khai thực hiện theo Luật Đất đai năm 1993 và qua 15 

năm thực hiện dự án, Luật  Đất đai đã qua hai lần thay đổi từ Luật Đất đai năm 

1993 thành Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013. Do đó các chính sách về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư cũng thay đổi nên ảnh hưởng đến công tác bồi thường 

giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Ninh Thủy. Để giải quyết các vướng 

mắc, Công ty TNHH Hoàn Cầu Ninh Hòa đã có văn bản số 11/HCNH-DA ngày 

30/5/2018 về việc xin ý kiến chỉ đạo thực hiện các trường hợp vướng mắc công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Ninh Thủy. Trên cơ sở 

kiến nghị của Công ty TNHH Hoàn Cầu Ninh Hòa, UBND tỉnh đã có chỉ đạo 

UBND thị xã Ninh Hòa tại Công văn số 5751/UBND-XDNĐ ngày 11/6/2018 về 

việc giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải tỏa thực hiện dự án 

Khu dân cư Ninh Thủy và Khu dân cư Ninh Long. 

Mặt khác, trên cơ sở Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 31/8/2018 của UBND 

thị xã về việc giải trình một số nội dung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Công văn số 3169/STNMT-GĐBTTĐC ngày 24/7/2018; UBND tỉnh đã 

có Công văn số 10675/UBND-XDNĐ ngày 19/10/2018 giao UBND thị xã tiếp tục 

làm việc cùng Công ty TNHH Hoàn Cầu Ninh Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan để kiểm tra, rà soát, giải quyết các trường hợp còn vướng mắc theo quy định. 

Vấn đề cử tri kiến nghị về giá bồi thường, ngày 19/10/2018, UBND tỉnh đã 

có Công văn số 10675/UBND-XDNĐ yêu cầu UBND thị xã Ninh Hòa nghiên cứu 

quy định pháp luật để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư đối với các trường hợp còn lại thuộc dự án Khu dân cư Ninh Thủy (vì dự án này 

đã thực hiện và chi trả tiền bồi thường, hổ trợ cho các đối tượng bị thu hồi đất theo 

Luật Đất đai 2003). Đối với khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ tại thời điểm chi trả 

nếu tăng so với kinh phí tại phương án bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt tại thời 

điểm quyết định thu hồi đất do nhà đầu tư chịu trách nhiệm chi trả và không được 

khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Hiện nay, UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp 

với Nhà Đầu tư rà soát, triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

10. Cử tri xã Ninh Thân kiến nghị hiện nay, việc chi trả BHXH cho các đối 

tượng tham gia BHXH (đối với trường hợp tham gia đóng BHXH chưa đủ thời 

gian theo quy định, được chi trả theo chế độ hưởng một lần) tiến hành quá 

chậm. Đề nghị BHXH tỉnh rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chi trả bảo hiểm 

cho các đối tượng trên.  

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của 

Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với 

người lao động quy định: Người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã 

hội một lần trong trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

sau một năm nghỉ việc,… 

Tại Khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội quy định trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một 

lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho 
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người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý 

do. 

Thực hiện quy định trên, Bảo hiểm xã hội thị xã Ninh Hoà đã giải quyết và trả 

kết quả đúng quy định tính đến thời điểm hiện tại chưa có hồ sơ trễ hạn. 

11. Cử tri xã Ninh Sơn đề nghị Tỉnh quan tâm đầu tư phần còn lại của 

đường Tỉnh lộ 7 ( Đoạn từ km 6842 đến km 8290)  

Về nôị dung đầu tư phần còn lại của đường Tỉnh lộ 7 ( Đoạn từ km6+842 đến 

km8+290): UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 

29/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa công trình giao 

thông năm 2019, trong đó tuyến đường ĐT.651D (Tỉnh lộ 7) trên (đoạn từ 

Km6+790 đến Km8+275) sẽ được đầu tư sửa chữa, mở rộng mặt đường từ 3,5m 

lên 5,5m bằng kết cấu đá dăm láng nhựa, bổ sung hệ thống thoát nước và hệ thống 

an toàn giao thông với kinh phí dự kiến 4,3 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách 

tỉnh. Công trình sẽ được Sở Giao thông vận tải triển khai thi công vào đầu năm 

2019. 

- Đề nghị Tỉnh nâng cấp cống thoát nước qua đường Tỉnh lộ 7 ( Trước 

trường Tiểu học Ninh Sơn) vì mùa mưa nước không thoát được gây ngập úng 

và ô nhiễm môi trường.   

Về nôị dung nâng cấp cống thoát nước qua đường Tỉnh lộ 7 (Trước trường 

Tiểu học Ninh Sơn) vì mùa mưa nước không thoát được gây ngập úng và ô nhiễm 

môi trường: Tiếp nhâṇ kiến nghi ̣của cử tri, UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông vâṇ 

tải kiểm tra, rà soát và thưc̣ hiêṇ sửa chữa hê ̣ thống thoát nước trên tuyến đường 

Tỉnh lô ̣7 đoaṇ qua trường Tiểu hoc̣ Ninh Sơn trong Quý I/2019, đảm bảo không 

gây ngâp̣ úng, ô nhiêm̃ môi trường và an toàn giao thông cho người dân khi lưu 

thông qua khu vưc̣ này.  

- Đường Tỉnh lộ 1B (đoạn từ Mỹ Lương đến Mỹ Á dài khoảng 1km) có lưu 

lượng giao thông lớn (phục vụ nhu cầu đi lại của lượng lớn khách du lịch và 

công nhân) nhưng hiện tại đã bị hư hỏng nhiều, bề mặt đường xuất hiện nhiều 

ổ gà dễ gây tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh 

bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này. 

Về bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp tuyến Đường Tỉnh lộ 1B (đoạn từ 

Mỹ Lương đến Mỹ Á dài khoảng 1km) có lưu lượng giao thông lớn (phục vụ nhu 

cầu đi lại của lượng lớn khách du lịch và công nhân): Công trình Sửa chữa đường 

ĐT.652D (Tỉnh lộ 1B), lý trình: km2+082 - km3+769, thị xã Ninh Hòa dài 1,7km 

đoaṇ từ My ̃Lương đến My ̃Á do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư hiêṇ đa ̃

hoàn thành xong các thủ tuc̣ lưạ choṇ nhà thầu và bắt đầu triển khai thi công từ 

ngày 16/11/2018. UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông vâṇ tải tiếp tuc̣ đôn đốc đơn 

vi ̣thi công khẩn trương, hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2018. 
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12. Đường nội đồng từ nhà ông Đường đến trại ông Muồn và đường từ 

nhà ông Dự đến nhà ông Đạo: đây là hai tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng 

trên địa bàn xã Ninh Trung. Do ngân sách thị xã và ngân sách xã gặp rất nhiều 

khó khăn nên không thể đầu tư nâng cấp, mở rộng. Cử tri xã Ninh Trung đề 

nghị Tinh quan tâm hỗ trợ vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng hai tuyến đường trên 

để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của Nhân dân địa phương. 

Qua kiểm tra, khảo sát của UBND thị xã Ninh Hoà, hai tuyến đường nội 

đồng từ nhà ông Đường đến trại ông Muồn và đường từ nhà ông Dự đến nhà ông 

Đạo đã bị hư hỏng, xuống cấp, vào mùa mưa, đoạn đường này thường đọng nước, 

nhiều ổ voi, ổ gà, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương. 

Hiện nay, UBND thị xã đã chỉ đạo cơ  quan chuyên môn tiếp tục phối hợp 

cùng UBND xã Ninh Trung nghiên cứu, cân đối ngân sách để hỗ trợ  địa phương 

đầu tư sửa chữa công trình (tổng nguồn vốn là 2,430 tỷ đồng). 

 


