
 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1133 /VHTT-DSVH 
 

Nha Trang, ngày 28 tháng 8  năm 2020 

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

tri và các kết luận của Chủ tịch HĐND 

tại các kỳ họp 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 

Hội đồng nhân dân thành phố 

 

                           
 

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

Thực hiện Công văn số 5232/UBND-VP ngày 16/7/2020 của UBND thành 

phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kết luận của Chủ tịch 

HĐND tại các kỳ họp 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Hội đồng nhân dân thành phố,  

Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thành phố trả lời như sau:  

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

Đông vì xuống cấp đã lâu (Cử tri phường Vĩnh Trường) 

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

Việc trùng tu đình làng Trường Đông đã được UBND 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 1/3/2019 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. Ngày 10/9/2019, UBND thành phố Nha Trang 

đã ban hành Tờ trình số 7307/TTr-UBND-VHTT về việc đề nghị UBND tỉnh 

Khánh Hòa cho phép lập dự án tu bổ di tích lịch sử văn hóa đình Trường Đông, 

phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. 

Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 638/UBND-XDND về 

việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quyết định hoặc điều chỉnh chủ trương đầu 

tư đối với dự án do tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 theo Luật đầu tư công.  



 

Ngày 06/8/2020, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố ban bành văn bản số 

1873/TC-KH về việc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư 

dự án trùng tu, tôn tạo đình Trường Đông. Theo đó UBND phường Vĩnh Trường 

đang tiến hành lập, thẩm định và trình phê duyêt quyết định chủ trương đầu tư đối 

với danh mục dự án di tích đình Trường Đông theo quy định tại Nghị định 

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ. 

Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thành phố trả lời như trên./. 

(Đính kèm văn bản số 1873/TC-KH ngày 6/8/2020)  

 

      Nơi nhận: 

   - Như trên (VBĐT);     

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Chi  

 

 

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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