
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: 1242/VHTT-ĐSVH          Nha Trang, ngày 24  tháng 9  năm 2020 

V/v tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của 

cử tri còn tồn đọng gửi đến kỳ họp thứ 09 

Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI trên 

địa bàn thành phố 

 

 

        Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

Thực hiện Công văn số 6007/UBND-VP ngày 12/8/2020 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc giải quyết  ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng gửi đến 

kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI trên địa bàn thành phố. Phòng 

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

Câu 53: Đề nghị UBND thành phố sớm triển khai việc đặt tên đường trong 

các khu đô thị mới để người dân ổn định cuộc sống và thuận tiện trong công tác 

quản lý. 

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

          Ngày 22/11/2019, UBND thành phố Nha Trang đã có Tờ trình số 9348/TTr-

UBND đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua đề án đặt tên các tuyến đường 

trên địa bàn thành phố Nha Trang. Trong đó, UBND thành phố đã đề nghị đặt tên 

đường tại các Khu đô thị mới hội đủ điều kiện đặt tên theo quy định của pháp luật 

với 144 tuyến đường ở các Khu đô thị sau: 

1. Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1: 26 tên đường; 

2. Khu đô thị VCN, Phước Hải: 17 tên đường; 

3. Khu đô thị Hoàng Long: 09 tên đường; 

4. Khu đô thị VCN- Phước Long: 10 tên đường; 

5. Khu đô thị Phước Long: 31 tên đường; 

6. Khu đô thị An Viên ( Vĩnh Trường ): 31 tên đường; 

7. Khu đô thị Mipeco ( Vĩnh Nguyên): 10 tên đường; 

8. Khu đô thị Mỹ Gia ( Vĩnh Thái): 29 tên đường; 

9. Khu đô thị mới Vĩnh Điềm Trung ( Vĩnh Hiệp): 14 tên đường; 

10.  Khu Biệt thự Sinh Thái Giáng Hương ( Vĩnh Thái): 06 tên đường; 

11. Khu Biệt thự Nha Trang Seapark ( Phước Đồng): 02 tên đường. 
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Kết quả, tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, đã 

thông qua Nghị quyết số 23 ngày 15/5/2020 Về việc đặt tên các tuyến đường và 

điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang,  

Trong đó có 09 xã, phường với 61 tuyến đường như sau: 

1. Khu đô thị mới: 07 Khu đô thị với 37 tuyến đường 

2. Khu tái định cư: 03 Khu với 12 tuyến đường; 

3. Khu dân cư: 1 với 01 tuyến đường; 

4. Đường lẻ: 11 tuyến đường 

 

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

    

   Nơi nhận:           TRƯỞNG PHÕNG                                                                     
- Như trên;       

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Chi.  

 

                    

                                                                                                      

                                                                                                      Đinh Văn Cường 
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