
HĐND HUYỆN ĐĂK HÀ 

THƯỜNG TRỰC HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-TTHĐND Đăk Hà, ngày       tháng       năm 
 

BÁO CÁO  

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp 

thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI 

 
Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện khóa VI,  

Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân, ngày 20/11/2015. 

Thực hiện Thông báo số 42/TB-HĐND, ngày 21/10/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 

5, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện, như sau: 

PHẦN I. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN: Không 

PHẦN II. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG: Không 

PHẦN III. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ Ở TỪNG ĐỊA PHƯƠNG 

1. XÃ NGỌK WANG 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

(1) Cử tri Hồ Tấn Đông, thôn 7, xã Ngọk Wang: Hiện nay, tại km 4 Tỉnh 

lộ 671 (đoạn qua dốc đường bê tông) xảy ra sụt lún khoảng 7 - 8 m2 làm ảnh 

hưởng đến giao thông nhất là vào mùa vụ thu hái cà phê. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân huyện quan tâm phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh sớm kiểm tra, khắc 

phục, sửa chữa. 

2. THỊ TRẤN ĐĂK HÀ 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

(1) Cử tri Nguyễn Văn Hùng, TDP7, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét, quan tâm đề nghị Viễn thông Đăk Hà di dời một số trụ 

điện của Viễn thông nằm trên vỉa hè đường Chu Văn An hiện nay để đảm bảo an 

toàn và mỹ quan đô thị. 

(2) Cử tri Đỗ Văn Quang, TDP8, thị trấn Đăk Hà:  

Thời gian vừa qua tôi có lên huyện làm thủ tục tặng cho con tôi 01 lô đất 

ở. Huyện có văn bản tạm dừng giao dịch thủ tục tặng cho của tôi theo nội dung 

công văn 224/CV-CSĐT, ngày 30/7/2021 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Đăk Hà. Tuy nhiên, hiện nay cạnh bên đất gia đình tôi có 02 hộ gia đình 
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đang thực hiện xây nhà. Vì vậy, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan 

chuyên môn huyện xác minh và trả lời cho gia đình tôi được rõ: 

- Thứ nhất: Theo Công văn 224/CV-CSĐT, ngày 30/7/2021 của cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện về việc phối hợp điều tra là: “tạm dừng giao dịch, 

chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng, đăng ký biến động đối với các 

thửa đất liên quan”. Tuy nhiên, 02 hộ dân đang thực hiện việc xây dựng, điều đó có 

đúng hay không? có mâu thuẫn với văn bản trên hay không? và việc cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho 02 hộ dân trên có đúng hay không? 

- Thứ hai: Sự việc các hộ dân trên đang xây dựng nhà ở, cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Đăk Hà có biết hay không? 

3. XÃ ĐĂK NGỌK 

Lĩnh vực pháp chế 

 (1) Cử tri Nguyễn Quang Hân, thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk: Tôi đã gặp 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi tiếp công dân và đề đạt ý kiến, kiến 

nghị của tôi (giải quyết việc ông Nguyễn Xuân Hải có hành vi lợi dụng chức 

quyền hạn chiếm dụng đất công và đất hai vụ lúa của Xí nghiệp Thủy nông để 

xây dựng nhà ở). Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra để giải quyết nhưng đến 

nay vẫn chưa thực hiện.  

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

(1) Cử tri Nguyễn Duy Thiếm, thôn Đoàn Kết, xã Đăk Ngọk: Hệ thống biển 

báo an toàn giao thông dọc các trục đường của xã bị hư hỏng, xuống cấp và một số 

biển báo bị mất. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa chữa, thay thế. 

(2) Cử tri Nguyễn Thị Nguyên, thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk: Vào ngày 

15/11/2019 Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng 

mặt bằng đối với 616,8m2 đất tại đồi cà phê của gia đình tôi thuộc thôn Đăk Lợi, 

xã Đăk Ngọk (thuộc thửa đất số 90, tờ bản đồ số 69) để thực hiện dự án phát triển 

quỹ đất của huyện. Sau khi bị cưỡng chế thu hồi đất, ngày 23/12/2019 tại phòng 

tiếp công dân tôi đã gặp Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà là ông Đoàn Ngọc Thắng 

và được ông Thắng chỉ đạo các phòng, ban cung cấp cho tôi một số giấy tờ trong 

đó có bảng tổng hợp dự toán sau thẩm định bồi thường tài sản gắn liền với đất 

trên diện tích đất 616,8m2 cho hộ ông Nguyễn Công Hà và bà Nguyễn Thị 

Nguyên, vị trí: thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà. Theo bảng tổng hợp 

này thì tổng giá trị bồi thường cho gia đình tôi là 9.481.217 đồng (chín triệu bốn 

trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm mười bảy đồng). Đến nay, gia đình tôi vẫn 

chưa nhận số tiền đền bù trên. Khi nào nhà nước chính thức công khai thực hiện 

dự án gì tại chỗ đất đã thu hồi đó, gia đình tôi mới nhận tiền đền bù này. 

Nay đã là ngày 03/11/2022, như vậy nhà nước đã cưỡng chế thu hồi đất 

đối với gia đình tôi đã được gần 3 năm. Trong thời gian 3 năm đó tôi chưa được 

biết nhà nước công khai thực hiện dự án gì tại chỗ đó, chỉ thấy chỗ đất đã thu 

hồi đó cỏ mọc um tùm, có chỗ dây leo bò chẳng chịt, chùm phủ lên cả cà phê 

nhà tôi, gia đình nhà tôi đã rất vất vả vì phải mất nhiều công để dọn dẹp. Tôi đề 
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nghị các cấp có thẩm quyền trả lời bằng văn bản cho gia đình tôi những nội 

dung dưới đây: 

- Đề nghị Nhà nước công khai thực hiện dự án gì trên diện tích đất đã thu hồi đó. 

- Theo quy định của Pháp luật hết thời hạn thực hiện dự án (3 năm), nếu 

Nhà nước vẫn không công khai thực hiện dự án gì, vẫn để đất hoang cỏ mọc thì 

gia đình tôi có quyền được sử dụng lại chỗ đất đó không? 

- Số tiền đền bù 9.481.217 đồng gia đình tôi chưa được nhận lúc này nhà 

nước có trả lại cho gia đình tôi không? 

4. XÃ ĐĂK LA 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

(1) Cử tri A Nhin, thôn 9, xã Đăk La: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 

quan tâm làm việc với Trạm quản lý thủy nông huyện: 

- Nâng cấp hệ thống nâng, hạ van phai chắn nước đập Kà Ha bằng môtơ 

điện ba pha thay cho hệ thống cơ quay bằng tay như hiện nay. 

- Hiện nay, bờ kè, mương đập Kà Ha bị sạt lở nhiều đoạn, đề nghị Trạm 

quản lý thủy nông huyện sớm khắc phục, làm kè đá để đảm bảo lâu dài. 

(2) Cử tri Đỗ Học, thôn 7, xã Đăk La: Mương tiêu nước của đập Cà Sâm 

bị sạt lở nghiêm trọng; người dân đã tự khắc phục tạm bằng 20 rọ đá nhưng 

chưa triệt để và đã có kiến nghị nhưng chưa được kiểm tra khắc phục. Đề nghị 

Ủy ban nhân dân huyện quan tâm làm việc với Trạm quản lý thủy nông huyện 

kiểm tra, khắc phục. 

(3) Cử tri Trịnh Văn Sướng, thôn 1, xã Đăk La: Hệ thống kênh N3 công 

trình đập Kon Trang Kla chưa được khắc phục triệt để, còn bị rò rỉ, chưa đảm 

bảo nước tưới. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Trạm quản lý thủy 

nông huyện kiểm tra, khắc phục đảm bảo phục vụ sản xuất trong thời gian tới. 

(5) Cử tri Lê Trường Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đăk La: 

Hệ thống kênh mương phía Đông, Tây đập Đăk Xít đã được đầu tư nhưng bị bồi 

lấp, không sử dụng được. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm làm việc 

với Trạm quản lý thủy nông huyện kiểm tra, khắc phục. 

(6) Cử tri Vũ Thị Liên, thôn 1, xã Đăk La: Hiện nay, trụ điện tại khu vực 

nhà tôi thường bị rung lắc khi có mưa, gió không đảm bảo an toàn. Đề nghị Ủy 

ban nhân dân huyện quan tâm làm việc với Điện lực Đăk Hà kiểm tra, xem xét 

di dời trụ điện hoặc ra cố để đảm bảo an toàn.  

(7) Cử tri Lê Trường Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đăk La: 

Hiện nay, một số hộ dân khi đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất (bìa 

đỏ) do bị cũ, rách sang giấy chúng nhận quyền sử dụng đất mới (bìa hồng) 

nhưng bị thu phí rất cao, mặc dù diện tích, hiện trạng thửa đất không có thay 

đổi. Đề nghị xem xét, giám sát việc giao dịch bất động sản, giá và phí dịch vụ, 

tiền thẩm định…loại đất nào đóng, loại nào được miễn. 

(8) Cử tri Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã 

Đăk La: Hiện nay, thủ tục hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản đối 

với hộ gia đình, cá nhân còn phải ký xác nhận của nhiều người trong gia đình, 
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trong khi đó có người đã chết từ lâu…gây phiền hà ngho người dân. Đề nghị Ủy 

ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tạo điều kiện thuận 

lợi trong việc làm hồ sơ, thủ tục. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp 

thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

Báo cáo trình Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI và đề nghị Ủy 

ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Lập 
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