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V/v trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố

Kính gửi:

.

Công
4677/UBND-VP
10/7/2018
UBND
thành phố Nha Trang về việc tham mưu trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử
tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố,
n hóa và Thông tin báo cáo như sau:
Câu 8. Đề nghị thành phố tiến hành kiểm tra tình trạng khách sạn, nhà
hàng, các cơ sở dịch vụ khác trên địa bàn phường Vĩnh Hải (từ tổ 1 đến tổ 7)
chưa tuân thủ việc treo biển hiệu, quảng cáo - Không có tiếng Việt hoặc việc bố
trí tên bảng hiệu bằng tiếng Việt không đúng với quy định. (Cử tri phường Vĩnh
Hải)
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.
Ngày 25/6/2018, UBND phường Vĩnh Hải đã có Báo cáo số 1362/BCUBND về việc trả lời ý kiến cử tri phản ảnh khách sạn, nhà hàng, các cơ sở dịch
vụ khác trên địa bàn phường Vĩnh Hải chưa tuân thủ việc treo biển hiệu, quảng
cáo không có tiếng Việt. Báo cáo nêu rõ, UBND phường đã tổ chức ra quân
kiểm tra 2 đợt tại các tuyến đường Đặng Tất, Bắc Sơn, Củ Chi, Mai Xuân
Thưởng, Phan Phù Tiên ( thuộc địa bàn từ tổ dân phố số 1 đến tổ dân phố số 7).
Qua kiểm tra, có 17 cơ sở đặt biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định,
đã lập biên bản nhắc nhở yêu cầu chủ kinh doanh tháo, gỡ hoặc sửa chữa lại
theo đúng quy định. Đến nay, các cơ sở đã tháo, gỡ và sửa chữa xong. Đối với
các khách sạn, qua kiểm tra tên các khách sạn viết bằng tiếng nước ngoài theo
đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do các cơ quan chức năng cấp (chữ
tiếng la tinh).
Trong tháng 7, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố đã
phối hợp với UBND phường Vĩnh Hải tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra chưa
phát hiện sai phạm về biển hiệu, quảng cáo - Không có tiếng Việt hoặc việc bố

trí tên bảng hiệu bằng tiếng Việt không đúng với quy định trên địa bàn từ tổ dân
phố số 1 đến tổ dân phố 7.
Câu 10. Đề nghị thành phố có giải pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng
dán quảng cáo khắp nơi trên các đường phố: cho vay, hút hầm vệ sinh… (Cử tri
phường Vĩnh Hải)
Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:
UBND thành phố đã ban hành Công văn 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 tướng Chính phủ về 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 1267/TB-UBND ngày 21/9/2017 của UBND thành phố về kết
luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp đánh giá kết
quả thực hiện tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định trên
địa bàn thành phố Nha Trang.
Hiện nay, thành phố đã giao cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha
Trang chịu trách nhiệm tẩy xóa quảng rao vặt hằng ngày tại 23 tuyến đường
trung tâm thành phố. Đối với các xã, phường chịu trách nhiệm tẩy xóa các tuyến
đường trên địa bàn. Trong 7 tháng đầu năm 2018, UBND phường Vĩnh Hải đã
ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn phường được 03 lần.
Việc xử lý dán quảng cáo trên trụ điện, vách tường, cổng nhà dân được
quy định tại khoản 1, Điều 51 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày
12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày
20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính về bản quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số
158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo được quy định
như sau:
1. Phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi
công cộng như sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ
quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.
Thời gian qua, UBND phường Vĩnh Hải chưa xử lý vi phạm hành chính
đối với cá nhân, tổ chức dán quảng cáo rao vặt trên trụ điện, vách tường, cổng
nhà dân trên địa bàn phường.
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Câu 24. Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải D1, D2, D3 và D4 hiện nay chưa có số
nhà, đề nghị thành phố nghiên cứu đặt tên đường cho khu dân cư này (Cử tri
phường Vĩnh Hòa).
Vấn đề này, Ủy ban nhân dân thành phố trả lời như sau:
phố phối hợp với đơn vị tư vấn Đề án
đặt tên đường đã có buổi làm việc với UBND phường Vĩnh Hòa vào ngày
13/6/2018 xác định đường cử tri đề nghị đặt tên đường và số nhà khu dân cư
Bắc Vĩnh Hải là đường D1, D2, D3, D4 (tạm gọi), có lộ giới hiện trạng là:
- Đường D1 (tạm gọi): lộ giới là 5m, chiều dài là 122m;
- Đường D2 (tạm gọi): lộ giới là 5m, chiều dài là 99m;
- Đường D3 (tạm gọi): lộ giới là 5m, chiều dài là 109m;
- Đường D4 (tạm gọi): lộ giới là 5m, chiều dài là 99m.
Do không thỏa tiêu chí để đặt tên đường của Đề án là: đường được xây
dựng theo quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định, có lộ giới ≥ 8m, chiều dài
đường ≥ 100m, nên đường không được đặt tên.
Nội dung ý 2 cử tri nêu về đánh số nhà không thuộc nhiệm vụ của Phòng
Văn hóa và Thông tin (đề án đánh số nhà do Phòng Tài nguyên và Môi trường
thực hiện) nên Phòng không tham mưu trả lời.
Câu 30. Đề nghị thành phố quan tâm tăng cường lực lượng cho xã, chỉ
đạo giải quyết tình trạng cho vay nặng lãi dán quảng cáo ở khắp nơi (Cử tri xã
Vĩnh Lương).
Việc giải quyết tình trạng cho vay nặng lãi thuộc thẩm quyền trả lời của
Công an thành phố Nha Trang.
Câu 37. Đề nghị UBND thành phố quan tâm đặt tên đường (đoạn từ
đường 23/10 đến đường Nguyễn Lương Bằng, đường Lương Định Của) hiện vẫn
chưa có tên đường (cử tri 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.
Vì vậy, UBND thành phố đang kiến nghị UBND tỉnh chờ 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.
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Câu 50. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý việc dán quảng cáo,
rao vặt tùy tiện nhưng các cơ quan chức năng không có biện pháp giải quyết dứt
điểm, điều này gây phản cảm và ảnh hưởng tới việc xây dựng Đô thị văn minh
trên địa bàn phường nói riêng và thành phố Nha Trang nói chung, đồng thời
tăng cường thêm các nơi đăng quảng cáo, rao vặt miễn phí. (Cử tri phường
Phước Long)
Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:
UBND thành phố đã ban hành Công văn 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 tướng Chính phủ về 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 1267/TB-UBND ngày 21/9/2017 của UBND thành phố về kết
luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp đánh giá kết
quả thực hiện tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định trên
địa bàn thành phố Nha Trang.
Hiện nay, thành phố đã giao cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha
Trang chịu trách nhiệm tẩy xóa quảng cáo rao vặt hằng ngày tại 23 tuyến đường
trung tâm thành phố, các xã, phường chịu trách nhiệm tẩy xóa các tuyến đường trên
địa bàn xã, phường mình. Trong 7 tháng đầu năm 2018, UBND phường Phước
Long đã ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn phường được 03 lần.
Ngoài ra, thành phố đã thực hiện chủ trương xã hội hóa lắp đặt 18 trạm
dán quảng cáo rao vặt miễn phí để người dân có nhu cầu quảng cáo rao vặt được
tự do dán tại các trạm trên địa bàn các phường trung tâm thành phố.
Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục thực hiện lắp đặt thêm 13 trạm
quảng cáo rao vặt miễn phí tại 06 xã, phường như sau: xã Vĩnh Hiệp 03 vị trí,
phường Phước Hải 01 vị trí, phường Phước Long 03 vị trí, phường Vạn Thạnh
02 vị trí, phường Vĩnh Hải 02 vị trí và phường Vĩnh Thọ 02 vị trí.
Câu 54. Về trật tự, mỹ quan và văn minh đô thị: Đề nghị thành phố chỉ
đạo các ngành chức năng và các địa phương có biện pháp xử lý nghiêm, triệt để
tình trạng dán quảng cáo trên các trụ điện, nơi công cộng…ô nhiễm môi trường
cảnh quan, tốn kém kinh phí (sơn tẩy, xóa bỏ, các quảng cáo); hoặc quy định
một khu vực để làm nơi quảng cáo chung, tránh tình trạng dán giấy quảng cáo,
rao vặt tràn lan. (Cử tri phường Phước Long)
Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:
UBND thành phố đã ban hành Công văn 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 tướng Chính phủ về 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 1267/TB-UBND ngày 21/9/2017 của UBND thành phố về kết
luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp đánh giá kết
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quả thực hiện tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định trên
địa bàn thành phố Nha Trang.
Thời gian vừa qua, thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp từ tuyên
truyền, vận động ý thức chấp hành pháp luật của mỗi công dân thành phố trong
việc giữ gìn vệ sinh môi trường, văn minh đô thị thành phố, trong đó đã thực
hiện biện pháp kêu gọi xã hội hóa lắp đặt được 18 trạm dán quảng cáo rao vặt
miễn phí để người dân có nhu cầu quảng cáo rao vặt được tự do dán tại các trạm
trên địa bàn các phường trung tâm thành phố.
Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục thực hiện lắp đặt thêm 13 trạm
quảng cáo rao vặt miễn phí tại 06 xã, phường như sau: xã Vĩnh Hiệp 03 vị trí,
phường Phước Hải 01 vị trí, phường Phước Long 03 vị trí, phường Vạn Thạnh
02 vị trí, phường Vĩnh Hải 02 vị trí và phường Vĩnh Thọ 02 vị trí. Sau đó, thành
phố tiếp tục kêu gọi xã hội hóa thực hiện lắp đặt trạm dán quảng cáo rao vặt
miễn phí rộng khắp 27 xã, phường.
Phòng Văn hóa và Thông tin kính báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
;
- Lưu: VT, Long, Chi, Trâm.
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