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V/v trả lời kiến nghị cử tri còn tồn đọng
thuộc thẩm quyền của UBND thành phố
Nha Trang

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang
Thực hiện Công văn số 3142/UBND-VHTT ngày 23/4/2019 của UBND
thành phố Nha Trang về việc rà soát, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của
cử tri còn tồn động thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Nha Trang,
Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thành phố trả lời như sau:
1. Về đặt tên đường cho các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn xã
Vĩnh Ngọc
Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:
a) Ngày 11/7/2013, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND
về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Nha Trang. Trong đó, trên địa bàn
xã Vĩnh Ngọc có 06 tuyến đường được đặt tên đó là: Hùng Lộc Hầu; Kim Ngọc;
Mai Thị Dõng; Nguyễn Khuyến; Vũ Ngọc Nhạ; Huy Du.
Qua rà soát, còn 4 tuyến đường đã được đặt tên theo Nghị quyết 09/NQHĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện gắn
bảng tên đường đó là: Kim Ngọc; Nguyễn Khuyến nối dài; Vũ Ngọc Nhạ; Huy
Du. UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo phòng Quản lý Đô thị thực hiện gắn
bảng tên đường theo quy định, dự kiến đến ngày 15/5/2019 sẽ hoàn thành xong
phần gắn bảng tên đường.
b) Năm 2017, UBND xã Vĩnh Ngọc đã đề nghị thành phố đưa vào Đề án
đặt tên đường trên địa bàn xã đối với đường P3, P4 Khu dân cư Phú Nông và
đoạn đường từ Nguyễn Xiển đến sau trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung
ương. Hiện nay thành phố đã trình Hội đồng tư vấn đặt tên đường tỉnh Khánh
Hòa xem xét và trình cấp có thẩm quyền quyết định về đặt tên đường ở 03 con
đường trên của xã.
2. Vấn đề đặt tên cho đoạn đường từ cầu Vĩnh Phương đến ngã ba
đường Lương Định Của thuộc xã Vĩnh Thạnh
Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:
Sau khi kiểm tra hồ sơ đặt tên đường năm 2013, thì đoạn đường trên nằm
trong quy hoạch theo Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang,
tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.

Đoạn đường từ cầu Vĩnh Phương đến ngã 3 đường Lương Định Của thuộc
xã Vĩnh Thạnh nằm trong tuyến Đường D1 (đường quy hoạch) điểm đầu từ cầu
Vĩnh Phương, xã Vĩnh Thạnh đến ngã 3 tỉnh lộ 3, xã Phước Đồng có lộ giới
50m, chiều dài 7.120m. Hơn nữa hiện nay đoạn đường này có rất ít hộ dân sinh
sống. Khi nào thành phố triển khai thực hiện thi công xong tuyến Đường D1
theo đường quy hoạch thì sẽ tiến hành các thủ tục đặt tên đường theo quy định.
Kính báo cáo./.
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