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V/v trả lời về việc thực hiện kết luận của 

Chủ tịch HĐND thành phố và ý kiến, kiến 

nghị của cử tri tại kỳ họp 02, 03, 04, 05 

 

          
Kính gửi: . 

 

Công 4930/UBND-VP 20/7/2018 UBND 

thành phố Nha Trang về việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch HĐND thành 

phố tại kỳ họp 02, 03, 04, 05 và Công văn số 4931 - 21/7

 rà soát kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị cử tri tại kỳ họp 02, 03, 04. 

: 

Câu 51. Trên địa bàn phường Vĩnh Hòa, một con đường có 02 tên: Một 

bên tên là đường Ba Làng, một bên tên là đường Dương Hiến Quyền, đề nghị 

UBND thành phố sớm thống nhất chỉ đặt một tên duy nhất (cử tri phường Vĩnh 

Hòa) 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Khi thực hiện Đề án đặt tên các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn 

thành phố Nha Trang đợt năm 2013, UBND thành phố đã có phương án đổi lại 

tên của 2 đường Ba Làng và Dương Hiến Quyền trình ra Hội đồng thẩm định 

của tỉnh và UBND tỉnh. Tuy nhiên UBND tỉnh chưa thống nhất việc đổi tên 2 

tuyến đường trên trong đợt đặt tên đường lần này và đề nghị để lại 2 đường này 

để tiếp tục nghiên cứu và quyết định sau.  

Trong Đề án đặt tên các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn thành phố 

Nha Trang đợt (2016 – 2017), thành phố đã dự kiến đổi tên 02 tuyến đường trên. 

Ngày 13/10/2017 UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh. Hiện nay đơn vị  tư 

vấn đang chỉnh lý Đề án theo góp ý của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 

715/TB-UBND ngày 23/10/2017. 

Câu 3: Đề nghị UBND thành phố có văn bản trao đổi, báo lại về ý kiến 

xây dựng công trình văn hóa thể thao cấp thành phố ở khu vực phía Bắc, phía 

Tây của thành phố. Xem xét hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao xã, phường để tránh lãng phí. Đề nghị UBND thành phố rà soát, chỉ 

đạo điều hành, phát huy, sử dụng đúng công năng, kết hợp tốt nhiều mục đích 

(Đề nghị UBND thành phố báo cáo rõ nội dung này, UBND thành phố chưa trả 

lời về ý kiến xây dựng công trình văn hóa thể thao cấp thành phố ở khu vực phía 

Bắc và phía Tây thành phố. 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 
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- Về tình hình xây dựng các công trình văn hóa thể thao cấp thành phố ở 

khu vực phía Bắc, phía Tây của thành phố, trong kế hoạch xây dựng các thiết 

chế văn hóa- thể thao của thành phố giai đoạn 2016-2020 UBND thành phố 

không đề ra nhiệm vụ xây dựng cơ sở các công trình văn hóa- thể thao cấp thành 

phố ở khu vực phía Bắc, phía Tây của thành phố do quỹ đất thành phố có hạn, 

nên thành phố chủ yếu dành quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa- thể thao 

cho các xã đề hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vì vậy hiện nay, 

UBND thành phố đang đầu tư xây dựng công trình thể thao tại xã Vĩnh Phương  

diện tích là 12.000m
2
 với kinh phí đầu tư là 7 tỷ đồng, tại xã Vĩnh Lương diện 

tích là 5.590m
2
 với kinh phí là 7,2 tỷ đồng. 

- Về hoạt động của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã hiện nay vẫn 

duy trì tổ chức các hoạt động theo Quy chế đã được UBND thành phố ban hành, 

thành phố đang chờ quy định của UBND tỉnh về chế độ, kinh phí hoạt động của 

các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.  Để tránh lãng phí, thành phố đã yêu cầu 

các xã, phường tìm biện pháp thực hiện xã hội hóa cho phù hợp với từng thiết 

chế nhằm sử dụng công năng các thiết chế đã xây dựng và có một phần kinh phí 

để chi trả về điện, nước sinh hoạt và dọn vệ sinh. 

Phòng Văn hóa và Thông tin kính báo cáo./. 

   

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên (VBĐT);    

- ; 

- Lưu: VT, Chi, Trâm. 

                                                                                  

TRƯỞNG PHÕNG 
 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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