
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Số: 1267/VHTT-VH-VN   Nha Trang, ngày 11 tháng  10  năm 2019 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

thành phố trước kỳ họp thứ 8 theo Báo cáo 

số 91/BC-HĐND ngày 06/6/2019 của Hội 

đồng nhân dân thành phố 

 

                        Kính gửi: . 

Công 8128/UBND-VP ngày 08/10/2019 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc tham mưu nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri thành 

phố trước kỳ họp thứ 8 theo Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 06/6/2019 của Hội 

đồng nhân dân thành phố; 

như sau: 

Câu 110: Hiện nay, tại Hòn Một còn lăng thờ nhưng không ai chăm sóc (do 

đã di dời sang Vũng Me nhưng vẫn còn lăng thờ). Đề nghị UBND thành phố yêu 

cầu chủ đầu tư dự án quan tâm chăm sóc. 

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

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

phố phối hợp với UBND phường Vĩnh Nguyên và Công ty Cổ phần Vinpearl Nha 

Trang tiến hành kiểm tra thực tế tại Lăng Hòn Một vào ngày 11/10/2019. ( kèm 

theo hình ảnh) 

Tại thời điểm kiểm tra, Lăng Hòn Một vẫn còn nguyên hiện trạng do Công ty 

Cổ phần Vinpearl Nha Trang quản lý sau khi nhận bàn giao từ UBND phường Vĩnh 

Nguyên năm 2016, chỉ có di dời bài vị về thờ cúng tại Đình – Lăng Trường Tây, 

phường Vĩnh Nguyên. Theo trình bày của Công ty Cổ phần Vinpearl Nha Trang là 

vì dự án chưa triển khai nên vẫn còn để Lăng Hòn Một như hiện trạng. 

Sau khi trao đổi với Công ty Cổ phần Vinpearl Nha Trang thống nhất trong 

thời gian chờ triển khai Dự án theo phê duyệt, đề nghị Công ty Cổ phần Vinpearl 

Nha Trang tổ chức vệ sinh khu vực Lăng và nhang khói vào các ngày Rằm, Mùng 1 

hàng tháng có sự giám sát của UBND phường Vĩnh Nguyên. 

 tham mưu UBND thành phố trả lời như trên./. 
    

   Nơi nhận:          TRƯỞNG PHÕNG                                                                     
- Như trên;       

- ; Phó Trưởng phòng ( Trang); 

- Lưu: VT, Chi. 
 

 

            Đinh Văn Cường 
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