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Số: 1465 /VHTT-PT  Nha Trang, ngày 05  tháng 11 năm 2018 

 

V/v hướng dẫn tuyên truyền triển khai 

thu phí đậu đỗ xe dưới lòng đường trên 

một số tuyến đường trung tâm thành phố 

Nha Trang trên hệ thống Đài Truyền 

thanh cơ sở.  

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Thông báo số 1278/TB-UBND ngày 30/10/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc tuyên truyền về Kết luận của Chủ tịch UBND 

thành phố Nha Trang tại cuộc họp giao ban ngày 29 tháng 10 năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện bài tuyên truyền do Phòng Văn hóa 

và Thông tin biên soạn. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở bắt đầu từ ngày 05/11 đến ngày 30/11/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 30/11/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- UBND.TP (b/c)(VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về thu phí đỗ xe dưới lòng đường trên  

một số tuyến đường trung tâm thành phố Nha Trang 

(Kèm Công văn số:1465 /VHTT-PT ngày 05 tháng 11 năm 2018) 

  

 Kính thưa toàn thể nhân dân thành phố! 

 

Hiện nay, một lượng lớn xe ô tô thường xuyên đậu, đỗ dưới lòng đường 

gây ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường chính của thành phố. 

 Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông, 

đồng thời nhằm mục đích lặp lại trật tự an toàn giao thông và hạn chế việc dừng, 

đỗ xe trên các tuyến đường trung tâm của thành phố, UBND thành phố Nha 

Trang đã ban hành Đề án Đỗ xe ô tô dưới lòng đường có thu phí trên địa bàn 

thành phố.  

Do đó, căn cứ theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 

số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời 

một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa 

bàn thành phố; kể từ ngày 01/11/2018 UBND thành phố Nha Trang sẽ triển khai 

thu phí đỗ xe dưới lòng đường theo giờ như sau: 

- Mức thu phí: Thời gian đỗ xe từ 02 giờ trở xuống là 20.000 

đồng/xe/lượt; thời gian đỗ xe trên 02 giờ: mức thu phí của 02 giờ đầu là 20.000 

đồng, mức thu phí cho mỗi giờ tiếp theo (trong khoảng thời gian từ 01 đến 60 

phút) là 40.000 đồng. 

- Địa điểm: Tại 4 tuyến đường ngang giao với đường Trần Phú (đoạn từ 

đường Trần Phú đến đường Trần Hưng Đạo), gồm: 

1. Đường Yersin: 

   Phạm vị cho phép đỗ dưới lòng đường: cho phép đỗ xe 01 bên. Trong đó:  

- Bên trái được phép đỗ xe theo ngày lẻ: 09 xe 

- Bên phải được phép đỗ xe ngày chẵn: 12 xe 

2. Đường Lý Tự Trọng: 

   Phạm vị cho phép đỗ dưới lòng đường: cho phép đỗ xe 01 bên. Trong đó:  

- Bên trái được phép đỗ xe theo ngày lẻ: 11 xe 

- Bên phải được phép đỗ xe ngày chẵn: 10 xe 

3. Đường Nguyễn Chánh: 

   Phạm vị cho phép đỗ dưới lòng đường: cho phép đỗ xe 01 bên. Trong đó:  

- Bên trái được phép đỗ xe theo ngày lẻ: 09 xe 

- Bên phải được phép đỗ xe ngày chẵn: 12 xe 

 

 



4. Đường Lê Thánh Tôn: 

   Phạm vị cho phép đỗ dưới lòng đường: cho phép đỗ xe 02 bên (bên 

phải 12 xe, bên trái 14 xe) 

Việc thu phí sẽ giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang 

thực hiện, nhân viên thu phí được trang bị đồng phục, có trách nhiệm hướng dẫn 

đậu đỗ xe ô tô và thu phí. Việc thu phí đỗ xe dưới lòng đường không bao gồm 

việc trông giữ xe ô tô. 
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