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        Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

Thực hiện Công văn số 399/UBND-VP ngày 14/01/2019 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trước 

Kỳ họp thứ 7 theo Báo cáo số 198/BC-HĐND ngày 17/12/2018 của Hội đồng 

thành phố, 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo như sau: 

Câu 33. Đề nghị UBND  thành phố có giải pháp hữu hiệu để xử lý tình trạng 

quảng cáo, phát tờ rơi tại các chốt đèn tín hiệu giao thông hiện nay (Cử tri xã Vĩnh 

Ngọc, phường Phương Sài). 

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

- Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND các xã, phường tổ chức 

kiểm tra, xử lý vi phạm cụ thể là văn bản số 5588/UBND-VHTT ngày 22/8/2017 

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 6215/KH-UBND ngày 13/7/2017 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của 

Thủ tưởng chính phủ vể việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, 

chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Thông báo số 

1356/TB-UBND ngày 15/11/2018 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành 

phố Nha Trang tại Hội nghị đánh giá sơ kết 10 tháng đầu năm 2018 về ra quân 

chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. 

Thời gian qua UBND một số xã, phường đã triển khai thực hiện khá tốt 

như: phường Vạn Thắng, Phương Sài, Ngọc Hiệp, Vạn Thạnh, Phước Hải nên 

tình hình phát các tờ rơi quảng cáo tại các vị trí chốt đèn giao thông trên tuyến 

đường: Quang Trung, 2 tháng 4, 23 tháng 10, Lê Thành Phương, Lê Hồng 

Phong, Lê Thánh Tôn giảm đi rất nhiều (tính từ tháng 8/2017 đến tháng 02/2019 

đã thu hồi trên 25.370 tờ). Hiện nay, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn 

hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các xã, phường 

thực hiện tuyên truyền, vận động thu hồi các tờ rơi quảng cáo tại vị trí chốt đèn 

tín hiệu giao thông.  

Câu 34: Tại thôn Xuân Lạc còn một số tuyến đường chưa có tên đường, 

đề nghị UBND thành phố quan tâm giải quyết. 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của  

cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ 7  

theo Báo cáo số 198/BC-HĐND ngày 

17/12/2018 của Hội đồng thành phố 
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Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối 

hợp với UBND xã Vĩnh Ngọc rà soát các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn 

thôn Xuân Lạc theo kiến nghị của cử tri. Qua rà soát, còn 3 tuyến đường chưa 

đặt tên: 

+ Đường Liên Hoa (tạm gọi), đường bê tông, có lộ giới hiện trạng từ 6 – 

7
m
; chiều dài 850m. 

+ Đường Sông Cái (tạm gọi), đường bê tông, có lộ giới hiện trạng từ 6 – 

7
m
; chiều dài 350m. 

+ Hẻm Xuân Lạc (tạm gọi), đường bê tông, có lộ giới hiện trạng từ 5 – 

7
m
; chiều dài 700m. 

Qua kiểm tra, 3 tuyến đường trên không hội đủ tiêu chí để đặt tên đường 

theo quy định là: Đường được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn 

định, có lộ giới ≥ 8m, chiều dài đường ≥ 100m. 

Câu 52: Đề nghị UBND thành phố xem xét cho trùng tu đình làng Trường 

Đông vì xuống cấp đã lâu. 

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

Việc trùng tu đình Trường Đông đã được Hội đồng nhân dân thành phố 

đưa vào Nghị quyết năm 2013, nhưng do UBND phường Vĩnh Trường chưa 

chọn được đơn vị lập thiết kế, bản vẽ. Đến ngày 01/3/2019, UBND phường 

Vĩnh Trường mới làm việc với Phân viện khoa học xây dựng miền Trung thuộc 

Bộ xây dựng để lập thiết kế, bản vẽ  đình làng Trường Đông. 

Câu 74: Di tích lịch sử Gò Bông hiện nay bị các xe đi qua lại va chạm 

làm hư hỏng; thôn đã nhiều lần sửa chữa nhưng đến nay hư hỏng nặng, thôn 

không có kinh phí để sửa chữa. Đề nghị UBND thành phố sửa chữa, di dời vào 

khu đất công 3000m
2 
 của thôn. 

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

Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa đến ngày 31/12/2017 thì di tích lịch sử Gò Bông không nằm 

trong danh mục kiểm kê; di tích Gò Bông đã sát nhập vào Căn cứ cách mạng 

Đồng Bò, xã Phước Đồng. Vì vậy, hiện nay UBND thành phố không thể sửa 

chữa, di dời được. 
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Phòng Văn hóa và Thông tin kính báo cáo./. 

       

Nơi nhận:                                        TRƯỞNG PHÕNG 
- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu:VT, Long, Chi, Trâm.(4b). 

 

 

                                                                                    Đinh Văn Cường 
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