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BÁO CÁO 

Kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  

trước và sau kỳ họp thứ 4; việc giải quyết các nội dung chất  

vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI 

 

   

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI,  

Kỳ họp thứ 5, Nhiệm kỳ 2021- 2026. 
 

Căn cứ Thông báo số 42/TB-TTHĐND ngày 12/5/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử 

tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước 

và sau kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt 

Nam huyện1. 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, giải quyết, trả lời 

kiến nghị cử tri theo quy định và tổng hợp, báo cáo kết quả trả lời, giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4; việc giải quyết các nội dung 

chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, cụ thể như sau:  
 

A. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4 

I. GIAO THÔNG 

1. Cử tri Phạm Thị Việt, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring: Hiện nay, tuyến 

đường từ Quốc lộ 14 đoạn từ thôn Tân Lập B đi thôn Đăk Kang Yốp, xã Đăk 

Hring đã xuống cấp, hư hỏng nặng do các phương tiện vận chuyển mủ cao 

su, đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND huyện 

kiến nghị với Công ty cao su Kon Tum và Công ty Đầu tư xây dựng Thành An 

đầu tư, sửa chữa khắc phục những đoạn đường đã bị hư hỏng đảm bảo cho 

các phương tiện đi lại 

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring đã chủ trì làm việc với các doanh 

nghiệp (Công ty Thành An và Công ty Cao Su Kon Tum) yêu cầu các doanh 

nghiệp phải duy tu, sửa chữa thường xuyên để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho 

việc giao thông đi lại trong vùng. Hiện nay các đơn vị đã thực hiện tu sửa những 

hư hỏng tại tuyến đường trên đảm bảo giao thông đi lại thông suốt. 

2. Cử tri Trương Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long: Cầu đập 

tràn đường tránh lũ thuộc thôn Kon Teo Đăk Lấp đã hư hỏng nặng từ nhiều 

                                           
1 Báo cáo số 440/BC-MTTQ-BTT,ngày 23/6/2022 của BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về kết quả tổ chức Hội 
nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo số 460/BC-MTTQ-BTT ngày 17/8/2022 của 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà về kết quả tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa 

VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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năm nay, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông đi lại (đã từng xảy 

ra một số vụ tai nạn). Đề nghị UBND huyện quan tâm, tu sửa 

Trả lời: Hiện nay Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí kinh phí giao Phòng 

kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư2 và tiến hành lập các bước thủ tục đầu tư, 

phòng đã kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình, hiện nay đang lập hồ sơ để 

trình thẩm định, phê duyệt. Dự kiến thời gian sửa chữa hoàn thành trong năm 

2022. 

3. Cử tri Hà Văn Tuấn, thôn 7, xã Đăk La 

3.1. Hiện tại, đất hai bên cầu treo thôn 7 bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy 

hiểm cho người và phương tiện đi lại. Đề UBND huyện quan tâm, chỉ đạo cơ 

quan chuyên kiểm tra, có biện pháp khắc phục. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND xã Đăk La chỉnh lại dòng 

chảy để hạn chế sạt lở mố cầu phía Nam, hỗ trợ rọ đá cho xã để khắc phục sạt lở tạm 

thời, nhằm đảm bảo tính ổn định cho công trình trong mùa mưa bão. Để đảm bảo 

tính bền vững, ổn định lâu dài cho công trình thì cần nguồn kinh phí tương đối 

lớn, trong khi nguồn kinh phí của huyện chưa cân đối được, UBND huyện đã 

mời Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự 

tỉnh, các sở, ngành chuyên môn của tỉnh kiểm tra, đánh giá hiện trạng thiệt hại, 

đã có văn bản để nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, khắc 

phục. Hiện tại, UBND tỉnh đã giao cho các sở ngành chuyên môn của tỉnh tham 

mưu giải quyết.   

3.2. Một số tuyến đường bê tông trong thôn 7 được đầu tư xây dựng trước 

đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND huyện quan tâm, có kế hoạch 

hỗ trợ kinh phí để tu sửa. 

Trả lời: Ngày 30/8/2022, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị 

quyết số 25/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách Trung ương, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 

phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà. Trong đó, có 04 công trình đường giao thông 

tại thôn 7 được UBND xã đăng ký đầu tư từ nguồn vốn CTMTQG xây dựng 

nông thôn mới (thời gian đầu tư dự kiến 2023-2025). Do đó, sau khi Ủy ban 

nhân dân tỉnh bố trí kế hoạch vốn hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị tham mưu bố trí kế hoạch vốn triển khai thực hiện theo quy 

định. 

4. Cử tri Nguyễn Đình Điều, TDP 2B, thị trấn Đăk Hà: Các tuyến đường 

TDP 2B chưa được đầu tư xây dựng, nhất là đường Tô Hiến Thành, Trương 

Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão. Đề nghị UBND huyện quan tâm, có kế hoạch đầu 

tư xây dựng trong thời gian tới 

Trả lời: Các tuyến đường trên, đã có trong danh mục đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện theo Nghị 

quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện Đăk Hà. Riêng tuyến 

đường Tô Hiến Thành, đơn vị chuyên môn đã lập hồ sơ đầu tư xây dựng; tuy 

nhiên, UBND huyện chưa cân đối được nguồn vốn để triển khai thực hiện. 

                                           
2 Tại Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk hà , về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do 

thiên tai gây ra trên địa bàn huyện. 
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5. Cử tri Trần Thị Lánh, TDP7, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện 

sớm triển khai thông tuyến đường Trương Quang Trọng tại TDP 7 khi đã có 

sự đồng thuận của Nhân dân 

Trả lời: Tuyến đường trên đã có trong danh mục đầu tư công giai đoạn 

2021 - 2025 tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 18/12/2020. Ủy ban nhân dân 

huyện đã có Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 05/01/2022 xin ý kiến của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về đầu tư công trình: Đường Trương Quang Trọng; Hạng 

mục: Làm mới, nâng cấp nền, mặt đường, vỉa hè hệ thống thoát nước và an toàn 

giao thông (Giai đoạn 1: Từ đường Hoàng Thị Loan đến hẻm số 184 đường 

Hùng Vương, tại Km0 + 615). Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy chưa thống 

nhất đầu tư tuyến đường này(3). Do vậy, hiện nay tuyến đường này chưa được 

đầu tư xây dựng. 

6. Cử tri Đoàn Văn Trường, TDP3, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND 

huyện quan tâm, chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc thi công làm 

đường Hai Bà Trưng, cụ thể như sau: 

6.1. Hiện nay đường Hai Bà Trưng đoạn TDP 3, qua giám sát của Nhân 

dân các hố ga, hố thoát nước được đào lên rất rộng hai bên đường, tuy nhiên 

không có nắp đậy, dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.   

6.2. Lòng, lề đường, vỉa hè đường Hai Bà Trưng nâng cấp, sửa chữa láng 

bê tông nhưng không được đục chân nên dẫn đến xi măng không bám được, một 

số đoạn đã bị nứt, dẫn đến chất lượng không đảm bảo. Đề nghị kiểm tra lại mác 

bê tông đường có đảm bảo theo thiết kế hay không? 

6.3. Việc chôn hệ thống đường ống nước sạch chỗ nông, chỗ sâu, không 

khoa học. Sau này khi đường đổ nhựa kiên cố, trong trường hợp đường ống 

nước sạch bị vỡ lại phải đào đường lên làm lại rất bất cập, tốn kém ngân sách 

nhà nước và ảnh hưởng chất lượng đường.  

6.4. Vỉa hè đường hiện nay chưa được làm xong tuy nhiên một số hộ dân tự 

ý trồng cây xanh. Đề nghị kiểm tra và xử lý. 

Trả lời: 

Công trình đường Hai Bà Trưng được phê duyệt với tổng mức đầu tư 

21,148 tỷ đồng. Liên danh công ty TNHH Hiệp Hòa Phát và công ty cổ phần 

Bắc Nguyên thực hiện thi công. Thời gian khởi công ngày 15/9/2021; thời gian 

kết thúc ngày 10/9/2022. Hiện nay công trình đã thi công xong, nghiệm thu đưa 

vào sử dụng đảm bảo theo kế hoạch. 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện, đơn vị tư vấn giám sát và Ban 

giám sát cộng đồng thị trấn Đăk Hà tham gia giám sát thi công công trình. Các 

hạng mục thi công công trình sau khi được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát tiến hành kiểm tra, kiểm định bảo 

đảm đạt chất lượng rồi mới cho đơn vị xây lắp tiếp tục đầu tư.  

 - Trong thời gian thi công Ban quản lý đã làm việc với đơn vị thi công 

khắc phục ngay việc rào chắn, đậy nắp các hố ga, hố thoát nước bảo đảm an toàn 

người dân ở khu vực và tham gia giao thông. 

                                           
3 Thông báo số 368-TB/HU ngày 29/3/2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về Tờ trình số 43/TTr-UBND, ngày 05/01/2022 của 

UBND huyện xin ý kiến đầu tư công trình: Đường Trương Quang Trọng; Hạng mục: Làm mới, nâng cấp nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống 

thoát nước và an toàn giao thông (Giai đoạn 1: Từ đường Hoàng Thị Loan đến hẻm số 184 đường Hùng Vương, tại Km0+ 615). 
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 - Về lòng, lề đường, vỉa hè đường Hai Bà Trưng nâng cấp, sửa chữa bù 

đắp các đoạn bị hư hỏng bằng bê tông xi măng đều bảo đảm chất lượng, đã thực 

hiện thổi sạch bụi và tưới nước xi măng dính bám trước khi láng bê tông bảo 

đảm đúng quy trình kỹ thuật theo thiết kế. 

 - Về hệ thống thoát nước đã xử lý thay thế ống mới đấu nối lắp đặt vào 

mép phía bên trong vỉa hè, phù hợp và thuận tiện cho việc kiểm tra, xử lý, đấu 

nối mới khi người dân có nhu cầu sử dụng. 

 - Vỉa hè đường hiện nay đã thi công xong, UBND huyện đã chỉ đạo Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kiểm tra xử lý xong các hộ dân tự ý trồng 

cây xanh, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

7. Cử tri A Tum thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar: Hiện nay, đường giao 

thông từ thôn 5 đến thôn Kon Gung và Đăk Mút, xã Đăk Mar nhiều đoạn đã 

xuống cấp rất nhiều, xuất hiện các ổ voi, ổ gà và một số nơi thành ao khi mưa 

xuống rất nguy hiểm cho người đi lại. Mặc dù đã rất nhiều lần cử tri thôn 

Kon Gung, Đăk Mút phản ánh nhưng đến nay việc sửa chữa, khắc phục chưa 

được triệt để. Đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm sớm được sữa chữa để việc đi 

lại của người dân được thuận tiện 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đang cân đối ngân sách để bố trí nguồn 

vốn thực hiện danh mục các công trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 

thuộc nguồn vốn phân cấp huyện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 

của HĐND huyện Đăk Hà, nhưng hiện nay huyện chưa cân đối được nguồn vốn 

để triển khai thực hiện. 

8. Cử tri Nông Văn Ngay, thôn Đăk Kđêm, Đăk Ngọk 

8.1. Hiện nay, đường từ trung tâm xã đến thôn Đăk Kđêm chưa có cầu đi 

lại, người dân đi lại bằng cầu tạm (cầu vồng hiện có) chỉ cho người đi bộ và xe 

máy gây khó khăn cho việc đi lại; nhiều khi người dân phải đi bộ dưới suối qua 

bờ bên kia, nguy hiểm cho tính mạng, việc vận chuyển hàng hóa lưu thông qua 

lại rất khó khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm có kế hoạch xây dựng cầu mới 

để thuận tiện cho bà con Nhân dân đi lại. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn, giai đoạn 2021 - 2025 và sẽ xem xét cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng 

công trình trong thời gian sớm nhất.  

8.2. Hiện nay, có khoảng 60 hộ dân thôn Đăk Kđem đang thâm canh sản 

xuất bên thôn 8 xã Ngọk Wang, nhưng chưa có đường đi sản xuất. Đề nghị các 

cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí san gạt mặt đường, các hộ dân hiến đất để mở 

rộng con đường đi sản xuất tại thôn 8 xã NgọK Wang. 

Trả lời: Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã Ngok Wang đã tiến hành rà soát, đăng 

ký danh mục đầu tư công trình thuộc các Chương trình MTQG năm 2022 và giai 

đoạn 2022-2025 theo cơ chế đặc thù, hiện đang chờ sắp xếp bố trí vốn. 

9. Cử tri Nguyễn Duy Thiếm, thôn Đoàn Kết, Nguyễn Quang Hân, thôn 

Đăk Bình, Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk: Hiện nay, các tuyến 

đường liên thôn, liên xã đã xuống cấp nghiêm trọng, nước ứ đọng không thoát 

được gây ô nhiễm môi trường, có nhà dân nước chảy vào nhà ngập, thấm nứt hư 

hỏng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành kiểm tra, xem xét có kế hoạch sửa 

chữa và đặt biển báo nguy hiểm, giảm tốc độ … để đảm bảo an toàn giao thông.  
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Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí kinh phí tại Quyết định số 

1296/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc 

hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện và giao 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ thực hiện sửa chữa hoàn 

thành trong năm 2022. 

10. Cử tri Hoàng Văn Dân, Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà: Quốc lộ 

14 đoạn qua địa phận Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà có nhiều hố ga bị 

hư hỏng, mất nắp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đồng thời, 

trên vỉa hè của đoạn này có bồn cây xanh rộng lấn chiếm hết phần đường cho 

người đi bộ. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, 

xem xét, sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người đi bộ và tham gia giao 

thông 

Trả lời:  

- Về các nắp hố ga, bị hư hỏng, mất nắp gây nguy hiểm cho người tham gia 

giao thông (Có 05 hố ga bị hỏng, mất tấm đanh). Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

phòng chuyên môn tham mưu đề nghị Sở, ngành tỉnh liên quan để đề nghị cơ quan 

chức năng tiến hành khắc phục trong thời gian đến. Đồng thời chỉ đạo tăng cường 

công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ và giữ 

gìn các công trình, tài sản công cộng trên địa bàn huyện, phát hiện xử lý nghiêm các 

trường họp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Về hướng xử lý bồn cây xanh rộng lấn chiếm phần đường cho người đi bộ. 

Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo giao Trung tâm MT và DVĐT tiến hành đập bỏ 

phần diện tích lấn chiếm phía ngoài hành lang để thuận tiên cho việc đi lại của Nhân 

dân. 

11. Cử tri Lê Tuấn Anh, thôn 8, xã Đăk Ui: Hiện nay có một số đoạn 

đường QL14 từ thị trấn Đăk Hà vào xã Đăk Ui bị hư hỏng (Bị lún 2 bên cầu 

thôn 8; bị lún bên cống thoát nước nước gần nhà ông Nguyễn Đình Lê thôn 

8; bị nứt đoạn tại thôn Đăk Kơ Đêm) đề nghị các cấp xem xét sửa chửa đảm 

bảo giao thông đi lại tránh trường hợp xảy ra tai nạn 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí kinh phí tại Quyết định số 

1296/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc 

hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện và giao 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ thực hiện sửa chữa hoàn 

thành trong năm 2022. 

II. THỦY LỢI 

1. Cử tri Nguyễn Đình Điều, TDP 2B, thị trấn Đăk Hà: Mương thoát 

nước đường Phạm Ngũ Lão bị sạt lở, xuống cấp. Đề nghị UBND huyện chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, khắc phục 

Trả lời: Hệ thống kênh mương tưới chạy dọc đường Phạm Ngũ Lão phục 

vụ cho việc tưới diện tích cây công nghiệp (cây cà phê), lúa nước của công ty 

TNHH MTV cà phê 731 và Nhân dân trong khu vực do công ty quản lý khai 

thác công trình thủy lợi tỉnh (Trạm thủy nông huyện ĐăkHà) quản lý vận hành. 

Vừa qua UBND thị trấn Đăk Hà đã phối hợp Trạm thủy nông huyện Đăk Hà; 

Ban quản lý TDP tổ chức kiểm tra tại hiện trường và đã thực hiện khắc phục nạo 

vét lòng kênh đảm bảo nước tưới và không chảy tràng xuống khu dân cư. 
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2. Cử tri Trần Văn Thuần, TDP 6, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND 

huyện xem xét, bố trí nguồn kinh phí đầu tư làm hệ thống mương thoát nước 

tại Trạm y tế thị trấn Đăk Hà vì khi mưa lớn nước ngập, ảnh hưởng đến việc 

khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã xuất ngân sách huyện từ nguồn dự 

phòng ngân sách năm 2022 với số tiền 01 tỷ đồng (tại Quyết định số 1296/QĐ-

UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện) giao UBND Thị trấn Đăk Hà khắc 

phục ngập úng khu vực Hội trường TDP 6 và Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà. Hiện 

nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện theo quy trình, quy định về đầu tư xây 

dựng. 

3. Cử tri Nguyễn Đình Toan, TDP1 (ý kiến gửi): Đề nghị UBND huyện 

chỉ đạo Trạm quản lý thủy nông huyện khi xả lũ thì phải thông báo cho Nhân 

dân biết trước để người dân có biện pháp phòng ngừa, tránh thiệt hại kinh tế 

của người dân. 

Trả lời: Từ đầu năm 2022 đến nay, công trình hồ chứa Đăk Uy chưa tiến hành 

xả lũ và đang được vận hành theo quy trình đã được phê duyệt. Trong thời gian tới, 

nếu công trình xả lũ sẽ tiến hành thông báo cho UBND xã Đăk Ngọk, UBND thị trấn 

Đăk Hà để thông báo cho nhân dân được biết.  

4. Cử tri A Thor và A Bốn, thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui 

4.1. Hiện nay, có một đoạn ống bắc qua suối tại thôn Đăk Kơ Đêm để cho 

nhân dân lấy nước làm ruộng nhưng trong mùa mưa nước suối đã cuốn trôi 

đường ống dẫn nước, nên không có nước để sản xuất vậy đề nghị UBND xã hỗ 

trợ rọ đá để nhân dân làm đập tạm, lấy nước sản xuất. 

Trả lời: Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã cấp rọ đá cho UBND 

xã Đăk Ui để khắc phục thiệt hại các công trình công cộng... do thiên tai gây ra. 

Trong đó có công trình mà cử tri có ý kiến. 

4.2. Hiện nay, đập Đăk Mát (Đăk Mát dưới) đã xuống cấp, đề nghị có kế 

hoạch sữa chữa để đảm bảo nước phục vụ cho nhân dân sản xuất.  

Trả lời: Nội dung này được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

trả lời như sau4: Công trình Đập Đăk Mát do UBND huyện Đăk Hà làm chủ đầu 

tư, được bàn giao cho Ban Quản lý - Khai thác các công trình thủy lợi quản lý, 

vận hành vào năm 2014 theo Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 

của UBND tỉnh Kon  Tum (về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo tiêu chí phân cấp). Qua thời gian sử dụng 

cụm đầu mối cùng hệ thống kênh bị xuống cấp nhiều. Việc kiến nghị của cử tri 

đề nghị có kế hoạch sửa chữa là chính đáng. Năm 2017 và năm 2019 do nguồn 

kinh phí sửa chữa thường xuyên của Đơn vị ít nên Ban Quản lý chỉ thực hiện tu 

sửa nâng cấp một số đoạn kênh hư hỏng với tổng kinh phí 76,4 triệu đồng nhằm 

đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân. Năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi trước 

mắt bố trí nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên của Đơn vị để sửa chữa những 

vị trí hư hỏng nặng, cấp bách để đảm bảo dẫn nước phục vụ tưới. Về lâu dài Sở 

                                           
4 Công văn số 1905/SNN-QLXDCT ngày 08/7/2022. 
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp lập kế hoạch tu sửa nâng cấp, 

trình UBND tỉnh xin bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp công trình. 

4.3. Về kênh mương trái, phải đập Đăk Brông hiện nay không đảm bảo 

lượng nước đưa về các cánh đồng cho nhân dân sản xuất, vậy đề nghị nâng cấp, 

thay thế kênh mương trái, phải đập Đăk Brông để đảm bảo nước cho nhân dân 

sản xuất. 

Trả lời: Công trình Hồ chứa Đăk Prông do Sở Nông nghiệp và PTNT quản 

lý theo phân cấp tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND 

tỉnh Kon Tum). Ngày 06/7/2022, Chi cục Thủy lợi đã mời cử tri A Bốn và các 

đơn vị có liên quan kiểm tra, qua kiểm tra thực tế thực tế 3 đoạn ống thép của 

kênh chính vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo nước phục vụ tưới. Tuyến kênh 

chính phải có chiều dài lớn, một số vị trí người dân tự ý đục lỗ lấy nước phục vụ 

sản xuất, mặt khác tuyến kênh đi qua các hợp thủy trên sườn đồi đổ về gây bồi 

lấp cục bộ nên lưu lượng nước về cuối kênh đoạn từ thôn 2 không đảm bảo. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Ban quản lý khai  thác  các công 

trình thuỷ lợi tỉnh bám sát lịch thời vụ sản xuất, thường xuyên kiểm tra, nạo vét 

phát dọn hệ thống kênh tưới, đưa đủ nước tới cuối khu tưới, bảo đảm phục vụ 

100% diện tích hợp đồng của công trình. Đề nghị UBND xã Đăk Ui tuyên 

truyền vận động các hộ dân không được tự ý đục phá kênh gây thất thoát nước, 

khó khăn cho quá trình điều tiết phục vụ sản xuất. 

5. Cử tri Lê Tuấn Anh, thôn 8, xã Đăk Ui: Hiện nay, đập Đăk Peng 2 đã 

nâng cấp sửa chữa hàng tỷ đồng nhưng vẫn không có nước cho nhân dân 

sản xuất. Đề nghị các cấp có thẩm quyền khảo sát lại để đảm bảo nước tưới 

cho nhân dân 

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đăk Ui  huy động nhân dân, 

những người hưởng lợi tự công trình thường xuyên  nạo vét, phát dọn kênh 

mương và cụm đầu mối công trình nhằm đảm bảo nguồn nước cho người dân 

sản xuất. 

III. ĐIỆN 

1. Cử tri Hà Văn Tuấn, thôn 7, xã Đăk La: Làng Kon Trang Kép hiện 

còn khoảng 20 hộ gia đình chưa được đầu tư các trụ điện kiên cố, dẫn đến 

không đảm bảo an toàn. Đề nghị Điện lực Đăk Hà quan tâm, đầu tư các trụ 

điện kiên cố cho các hộ dân 

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế, cuối làng Kon Trang Kép đã có lưới điện hạ thế 

cấp điện từ TBA T7 Đăk La, tại trụ cuối có 7 hộ dân sử dụng điện, Điện lực Đăk Hà 

đã phối hợp với UBND xã, thôn hướng dẫn, vận động các hộ trên dùng cột bê tông 

để kéo dây sau công tơ, đảm bảo an toàn. 

2. Cử tri  Đoàn Văn Trường, TDP3, thị trấn Đăk Hà: Hiện nay, tình 

trạng dây điện, dây mạng internet chằng chịt đi qua nhà các hộ dân gây mất 

an toàn, mỹ quan đô thị. Đề nghị Điện lực Đăk Hà phối hợp với các đơn vị 

viễn thông kiểm tra và thu gom hệ thống dây điện, trụ điện không sử dụng 

đến trên các tuyến đường thị trấn 

Trả lời: Đối với các tuyến cáp viễn thông đi chung với trụ điện lực, Điện lực 

Đăk Hà đã triển khai chỉnh trang, bo cấp để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. 
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Năm 2022 đang tiếp tục bo cáp đoạn từ cống 3 lỗ đến Đăk Hring và sẽ tiếp tục triển 

khai các nhánh rẽ đi các xã trong những năm tiếp theo.  

3. Cử tri Nguyễn Quang Trung, thôn Kon Hnông Yốp, xã Đăk Hring: 

Hiện nay, tại Tổ 1 của thôn Kon Hnông Yốp chưa có hệ thống đường điện, 

người dân tự kéo không đảm bảo an toàn. Đề nghị Điện lực huyện Đăk Hà 

xem xét, đầu tư đường điện đảm bảo phục vụ cho người dân 

Trả lời: Hiện tại khu vực đã được đầu tư đường dây hạ thế, Điện lực Đăk Hà 

đã hướng dẫn Trưởng thôn Kon Hnông Yốp triển khai cho nhân dân Tổ 1 bổ sung hồ 

sơ để di chuyển công tơ về gần vị trí nhà ở đảm bảo an toàn cho khu vực trên. 

4. Cử tri Hoàng Văn Dân, Thôn 5, xã Hà Mòn: Hiện tại xóm 3, thôn 5 xã Hà 

Mòn, gần điểm cao 601 đường điện hay bị chập, cháy nổ công tơ điện, làm cho 

nhiều nhà dân sinh sống xung quanh bị cháy đồ, cháy thiết bị điện tử, gây tổn thất 

kinh tế của người dân. Đề nghị Điện lực huyện Đăk Hà xem xét khắc phục 

Trả lời: Khu vực này đang được đầu tư đường dây và trạm biến áp 3 pha thuộc 

công trình đầu tư xây dựng năm 2022, hiện đang thi công dự kiến hoàn thành trong 

năm 2022. 

IV. GIÁO DỤC 

1. Cử tri Hà Văn Tuấn, thôn 7, xã Đăk La: Hiện tại điểm trường mầm non 

thôn 7 chưa có nhà vệ sinh để cho giáo viên và các cháu sử dụng. Đề nghị Phòng 

Giáo dục  và Đào tạo huyện quan tâm đề nghị, đầu tư xây dựng nhà vệ sinh 

Trả lời: Qua rà soát tại các trường và điểm trường trên địa bàn huyện, hiện 

nay còn 27 điểm trường chưa có nhà vệ sinh và nguồn nước phục vụ sinh hoạt, 

UBND huyện đã có văn bản trình xin UBND tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư sửa 

chữa, nâng cấp nhà vệ sinh, hệ thống nước sinh hoạt cho các đơn vị trường trên địa 

bàn huyện Đăk Hà5, trên cơ sở đó, nếu được UBND tỉnh cấp kinh phí, UBND 

huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn đề xuất và ưu tiên đầu tư theo lộ trình để 

thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và 

giáo dục phổ thông, trong đó có trường Mẫu giáo xã Đăk La (Điểm trường thôn 7). 

2. Cử tri Y Thu, thôn 8, xã Đăk La: Hiện tại, điểm Trường Mầm non thôn 8, 

xã Đăk La chỉ có 2 lớp, với tổng số trên 60 cháu, trong khi đó còn khoảng 27 cháu 

4 tuổi chưa được ra lớp do không đủ phòng học. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện quan tâm nghị, đầu tư xây dựng thêm phòng học đề cho các cháu 

Trả lời: Năm học 2022-2023, tính tới thời điểm ngày 31/10/2022 tại điểm 

trường thôn 8, xã Đăk La có 2 lớp mẫu giáo với tổng số 78 trẻ (trong đó có 52 trẻ 

04 tuổi). Hiện số trẻ 4 tuổi chưa ra lớp tại thôn 8 là trẻ 05. Trong thời gian tới, 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo trường 

MG xã Đăk La huy động số học sinh 4 tuổi còn lại ra lớp (05 trẻ).  

3. Cử tri A Thor và A Bốn, thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui: Theo Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 về quy định chính sách hỗ 

trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Thôn có 01 

cháu Y Thảo Cẩm đang học lớp 10B1 trường THPT Nguyễn Du có hộ khẩu 

thường trú tại thôn Kon Tu thôn khó khăn của xã Đăk Ui (Căn cứ Quyết định 

số 433/QĐ-UBDT, ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc về quyết 

                                           
5 Tờ trình số 114/TTr-UBND, ngày 07/6/2022  
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định phê duyệt danh sách Thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) nhưng nhà trường báo là cháu không 

được hưởng chế độ 

Trả lời: Trường hợp của học sinh Y Thảo Cẩm không đủ điều kiện để được 

hưởng chế độ theo Nghị định 116 trong năm học 2021-2022, được quy định tại 

Điều 4, Mục 2, Điểm c về Điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ có 

ghi: “Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu 

vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo”. Vì bản thân học sinh Y Thảo Cẩm có 

hộ khẩu thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn nhưng bố, mẹ không có hộ khẩu 

thường trú tại thôn, xã đặc biệt khó khăn. 

Năm học 2022-2023,  học sinh Y Thảo Cẩm không có thay đổi về hồ sơ 

đăng ký để đủ điều kiện hưởng chế độ theo Nghị định 116 nên đến thời điểm 

hiện tại học sinh Y Thảo Cẩm không được hưởng chế độ theo quy định của Nghị 

định 116. 

V. ĐẤT ĐAI 

1. Cử tri A Tum thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar: Hiện nay, một số hộ dân tại 

thôn Đăk Mút có diện tích đất giáp thủy điện pleikrong vẫn còn đang sản xuất, 

trồng cây lâu năm tuy nhiên khi làm các thủ tục cấp đổi, cấp lại cũng như 

(thừa kế, tặng cho con) thì nghe cán bộ của tổ đo đạc chính quy của huyện báo 

là một số diện tích đất của nhân dân đã nằm trong diện hanh lang của thủy 

điện nên không đủ điều kiện làm các thủ tục hành chính. Đề nghị UBND 

huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra lại diện tích đất nằm trong 

hành lang thủy điện nói trên đã được đền bù cho dân hay chưa và căn cứ cở sở 

pháp lý nào để chúng tôi thông tin cho nhân dân 

Trả lời: Công tác bồi thường, GPMB để đầu tư thủy điện Plei Krông do 

chủ đầu tư trực tiếp triển khai thực hiện, do vậy số diện tích đất, tài sản gắn liền 

với đất của người sử dụng đất tiếp giáp với Lòng hồ PleiKrông, nên UBND 

huyện không có cơ sở xác định được bao nhiêu diện tích và bao nhiêu người sử 

dụng đất đã được bồi thường hay chưa. Mặt khác, UBND huyện xét thấy, ý kiến 

của cử tri kiến nghị mang tính chất chung chung, chưa nêu cụ thể bao nhiêu 

trường hợp có diện tích đất giáp ranh với lòng hồ thủy điện, nên UBND huyện 

chưa có cơ sở kiến nghị với Chủ đầu tư (Công ty Thủy điện IaLy) để kiểm tra, rà 

soát để trả lời cho cử tri được biết. 

Để có cơ sở kiến nghị với đơn vị chủ quản dự án (Công ty thủy điện IaLy) 

rà soát, kiểm tra, trả lời, cũng như giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến 

nội dung trên; UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN- MT phối hợp UBND xã Đăk 

Mar tổ chức rà soát, thống kế các trường hợp sử dụng đất giáp với Lòng hồ thủy 

điện Plei Krông để làm cơ sở đề nghị đơn vị chủ quản dự án kiểm tra, giải quyết 

theo thẩm quyền.  

Đến thời điểm hiện nay, UBND xã Đăk Mar chưa tiến hành rà soát báo cáo, 

nên UBND huyện chưa có Văn bản đề nghị chủ đầu tư phối hợp rà soát theo cao 

trình đã được bồi thường. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Đăk Mar 

rà soát và sớm có Văn bản đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Đăk Mar 

rà soát để có hướng chỉ đạo xử lý theo ý kiến của cử tri.  
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2. Cử tri Nguyễn Huy Huynh, Thôn 2, xã Hà Mòn: Hiện nay, người dân 

muốn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; gia đình muốn xây dựng chuồng 

trại chăn nuôi có quy mô nhỏ trên đất nông nghiệp ở xa khu dân cư để đảm 

bảo môi trường nhưng xin phép lại không được địa phương cho phép xây 

dựng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, địa phương có 

hướng dẫn để người dân có nhu cầu xây dựng chuồng trại chăn nuôi được 

phép xây dựng đảm bảo quy định 

Trả lời: Vấn đề này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cho Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 02/11/2022 về 

Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua giám sát của Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:  

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nguyên tắc sử dụng đất phải 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Tại 

Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 quy định “Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi 

gia súc, gia cầm và các loại động vật khác thuộc đất nông nghiệp khác”. Do 

đó, việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp không thuộc nhóm 

đất nông nghiệp khác thì phải thực hiện việc chuyển mục đích. Việc chuyển mục 

đích sử dụng đất được quy định tại Điều 57, điểm đ Khoản 4 Điều 95 của Luật 

Đất đai năm 2013 và tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 

30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Vấn đề cử tri nêu trên, đề nghị cử tri liên hệ với Phòng Tài nguyên - Môi 

trường để được hướng dẫn thực hiện. 

3. Cử tri Y Chang, thôn Kon Brông, xã Ngọk Wang: Bố tôi tên A Nih đã 

chết, nay làm thừa kế diện tích đất sang tên mẹ tôi là Y Lai, đã lên địa chính 

xã làm thủ tục hoàn chỉnh hồ sơ và chuyển về phòng tài nguyên huyện Đăk 

Hà, từ tháng 11 năm 2021, gia đình tôi đã đóng thuế đầy đủ và nhiều lần ra 

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện hỏi, cán bộ môt cửa trả lời Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh chưa chuyển hồ sơ lên. Vậy tôi xin hỏi khi nào gia đình 

tôi mới nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trả lời: Đối với nội dung này Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Đăk Hà đã hoàn thiện và giải quyết dứt điểm hồ sơ, đến ngày 02/7/2022 

Chi nhánh đã trả kết quả của 08 bộ hồ sơ thừa kế QSD đất và tài sản khác găn 

liền với đất cho bà: Y Lai và các con gồm: ông: A Quân, bà Y Tĩnh Tâm và bà: 

Y Lê, đến nay gia đình không có ý kiến gì. 

4. Cử tri A Thor và A Bốn, thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui: Hiện nay, diện 

tích đất trước trạm y tế thuộc sở hữu của cá nhân, vậy đề nghị cấp có thẩm 

quyền xem xét thu hồi bàn giao cho Trạm y tế quản lý 

Trả lời: Ngày 06/5/2022, UBND xã Đăk Ui đã làm việc và ông A Huynh 

đã thống nhất trả lại diện tích đất nói trên; UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã 

Đăk Ui phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện lập thủ tục thu hồi một 

phần diện tích đất 810,9 m2 tại thửa đất số 566, tờ bản đồ số 08 do cấp không 

đúng đối tượng cho A Huynh, đồng thời sẽ giao số diện tích này về cho UBND 

xã Đăk Ui quản lý, sử dụng. Nếu Trạm y tế xã Đăk Ui có nhu cầu mở rộng 

khuôn viên tại phần diện tích nêu trên, thì Trạm Y tế xã đề nghị với Trung tâm 
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Y tế huyện kiến nghị với Sở Y tế có văn bản đề nghị cấp thẩm quyền tiếp tục 

giao đất theo quy định của Pháp luật về đất đai. 

VI. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

1. Cử tri A Miên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ngọk 

Réo:Trước đây Ban chỉ huy quân sự xã có làm hồ sơ cho các đối tượng được 

hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

"về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 

làm nhiệm vụ Quốc tế ở Camphuchia, giúp bạn Lào sau 30 tháng 4 năm 1975 

đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc" nộp cho Ban chỉ huy Quân sự huyện 

nhưng đến nay các đối tượng vẫn chưa được hưởng chế độ. Đề nghị Ban chỉ 

huy Quân sự huyện sớm kiểm tra, giải quyết. 

Trả lời: Vào tháng 4 năm 2021 Ban CHQS huyện đã tiếp nhận 06 bộ hồ sơ 

giải quyết chế độ chính sách do Ban CHQS xã Ngok Réo nộp để thẩm định, qua 

thẩm định có 02 bộ hồ sơ đảm bảo đầy đủ các giấy tờ, thủ tục Ban CHQS huyện 

đã gửi lên cơ quan các cấp có thẩm quyền để tiếp tục xem xét, giải quyết; còn 04 

hồ sơ của các đối tượng có tên sau: Ông A Liang là đối tượng Dân quân du kích, 

ông A Beh là đối tượng Dân quân du kích, ông A Put là đối tượng Dân quân du 

kích, ông A But là đối tượng Dân quân du kích. Các hồ hơ nêu trên còn thiếu 

giấy xác nhận của người làm chứng, bản kê khai cá nhân còn sai xót, thiếu thông 

tin nên chưa đủ điều kiện để gửi các cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết. 

Ban CHQS huyện đề nghị Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã Ngok Réo chỉ đạo Ban 

CHQS xã tiếp nhận lại hồ sơ, bổ sung đầy đủ nội dung còn thiếu, liên hệ trực 

tiếp với Ban CHQS huyện (qua Ban Chính trị) để được hướng dẫn cụ thể về hồ 

sơ, thủ tục giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng đúng theo quy 

định. 

Hiện nay, Ban CHQS xã Ngọk Réo đang hướng dẫn các đối tượng hoàn 

chỉnh lại hồ sơ theo quy định. 

2. Cử tri A Rgan thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà (ý kiến gửi): Đối với 

việc đồng bào DTTS khi vay vốn thế chấp tài sản trong các ngân hàng thương 

mại thì phải có biên bản thẩm định nhu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất tại các ngân hàng thương mại, đối với trường hợp là người đồng 

bào dân tộc thiểu số phải có xác nhận của UBND và các tổ chức chính trị - xã 

hội ở địa phương. Để thực hiện có sự thống nhất, đề nghị UBND huyện kiến 

nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện cần có văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn cụ thể đối với các tổ chức hội xã, thị trấn đối với việc xác nhận 

trong biên bản thẩm định để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con người dân tộc 

thiểu số khi vay vốn các ngân hàng thương mại 

Trả lời: Đối với nội dung này, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã 

có Công văn số 72/CV-TNMT ngày 17/6/2020 hướng dẫn công tác trong việc 

xem xét giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với người đồng 

bào dân tộc thiểu số, trong đó có kèm theo biên bản thẩm định nội dung gửi 

UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện thống nhất, thuận lợi cho Nhân 

dân khi giao dịch hành chính. 

Việc xác nhận vào biên bản thẩm định của các Tổ chức chính trị xã hội cấp 

xã nhằm mục đích để các Hội, đoàn thể cấp xã (đồng thời là các Hội nhận ủy 
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thác từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện) xem xét ưu tiên 

giải quyết nguồn vốn vay từ NHCSXH theo hình thức tín chấp, hạn chế vay theo 

hình thức thế chấp bằng quyền sử dụng đất, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo 

tư liệu sản xuất là QSD đất nông nghiệp cho người đồng bào dân tộc thiểu số. 

Việc hướng dẫn của Phòng nhằm mục đích đảm bảo quyền của người đồng bào 

dân tộc thiểu số trong việc tiếp cận nguồn vốn vay từ NHCSXH, vừa đảm bảo 

QSD đất sản xuất nông nghiệp cho người đồng bào dân tộc thiểu số.  

VII. VĂN HÓA XÃ HỘI 

1. Cử tri A Xun, thôn Đăk Duông, xã Ngọk Wang: Nhà rông thôn Đăk 

Duông hiện nay đã xuống cấp, các cột gỗ bị mối mọt, sàn gỗ bị mục nát rất 

nguy hiểm khi tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt của Nhân dân. Đề nghị UBND 

huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để người dân làm lại nhà rông 

Trả lời: Ngày 01/11/2022, Ủy ban nhân dân xã Ngọk Wang có Báo cáo số 

504/BC-UBND về đăng ký danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN năm 2023 trên địa bàn xã Ngọk 

Wang. Theo đó, xã đã đăng ký đầu tư mới danh mục công trình: Nhà rông thôn 

Đăk Duông (đầu tư theo cơ chế đặc thù). Hiện nay, các cơ quan, đơn vị huyện 

đang tổng hợp, trình các Sở, Ban, ngành tỉnh để tham mưu UBND tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục đầu tư năm 2023. Sau khi được HĐND 

tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan 

tham mưu triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định. 

2. Cử tri Nguyễn Thị Minh Ngọc, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring: Hiện nay, 

Ngân hàng CSXH có chính sách hỗ trợ vay vốn cho các doanh nghiệp khởi 

nghiệp hoặc các công ty, doanh nghiệp nhỏ hay không? Vì các doanh nghiệp khởi 

nghiệp, các công ty, doanh nghiệp nhỏ rất khó tiếp cận nguồn vay thương mại 

Trả lời: Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của 

Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, 

tính đến nay NHCSXH huyện Đăk Hà đã và đang thực hiện 17 chương trình tín 

dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 478.251 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum nói chung và huyện Đăk Hà nói riêng, NHCSXH chưa thực hiện 

chương trình vay vốn dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các công 

ty, doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các công 

ty, doanh nghiệp nhỏ thuộc đối tượng chương trình cho vay “hỗ trợ tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm” theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và 

74/2019/NĐ-CP của Chính phủ mà NHCSXH đang triển khai thực hiện. 

VIII. QUY HOẠCH 

1. Cử tri Phạm Thị Việt, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring: Vừa qua UBND 

huyện phối hợp với UBND xã đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất 

khu vực phía Đông tại thôn Tân Lập B trong đó có quy hoạch khu nhà văn 

hóa thôn. Tuy nhiên, vị trí quy hoạch nhà văn hóa không nằm ở trung tâm 

của thôn (vị trí quy hoạch sát với thôn Kon Hnông Pêng), người dân không 

đồng tình với quy hoạch thôn tại vị trí đó, gây khó khăn cho việc họp thôn sau 

này. Đề nghị UBND huyện xem xét, quy hoạch tại vị trí trung tâm của thôn để 

thuận tiện cho việc sinh hoạt sau này. 
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Trả lời: Hiện nay, các xã nói chung, xã Đăk Hring nói riêng đang triển 

khai lập quy hoạch chung xây dựng giai đoạn đến năm 2030, trên cơ sở phê 

duyệt quy hoạch chung của xã, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Đăk Hring 

lấy ý kiến Nhân dân và các cơ quan chuyên môn về nội dung vị trí quy hoạch 

hội trường thôn. Sau khi Đồ án quy hoạch chung được duyệt sẽ cập nhật và điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết cho phù hợp và đảm bảo theo quy định. 

2. Cử tri Nguyễn Thị Ngân, TDP1, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND 

huyện triển khai thực hiện quy hoạch và thông tuyến đối với tuyến đường 

Nguyễn Văn Cừ. Nếu không thực hiện thì nên bỏ quy hoạch, vì thời gian quy 

hoạch quá lâu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân 

Trả lời: Hiện tại đường Nguyễn Văn Cừ đã được đưa vào danh mục các 

công trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn phân cấp 

huyện (tại mục 32.I phụ lục) Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân huyện sẽ đầu tư xây dựng khi cân đối 

được nguồn. 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã và đang chỉ đạo UBND thị trấn và các 

ngành của huyện tham mưu UBND huyện xem xét đầu tư thông tuyến đường 

này đến đường Quang Trung có bề rộng mặt đường khoảng từ 03 đến 04m theo 

tinh thần Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện về Quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn 

lực để đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Đăk 

Hà và các xã đạt nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Cử tri Nguyễn Thị Yến, thôn Đăk Bình, Đăk Ngọk: Vừa qua, gia đình 

tôi có đi làm thủ tục đổi bìa đỏ sang bìa hồng, nhưng không đổi được. Lý do: 

Diện tích của gia đình tôi đang quy hoạch đường điện 110kv. Đề nghị các cấp 

có thẩm quyền cho biết đường điện 110kv qui hoạch khi nào? hiện nay còn 

quy hoạch không? nếu không còn quy hoạch nữa thì đề nghị xóa quy hoạch 

để người dân thuận tiện gải quyết các thủ tục về đất đai 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn kiểm tra, xem xét giải quyết (Sau khi có kết quả kiểm tra hiện trạng và đối 

chiếu các quy hoạch, UBND huyện sẽ trả lời ý kiến cử tri bằng văn bản). 

4. Cử tri Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, Đăk Ngọk: Đề nghị các cấp có 

thẩm quyền cấp kinh phí xây dựng Hội trường của thôn Đăk Tin ra trung tâm 

của thôn để thuận tiện cho bà con nhân dân tham gia sinh hoạt (hiện Hội 

trường của thôn nằm ở vị trí cuối thôn) 

Trả lời: UBND huyện đã giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức đánh giá hiện 

trạng Hội trường thôn (nêu trên) và đề xuất để đăng ký danh mục đầu tư công 

trình thuộc các Chương trình MTQG năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 theo cơ 

chế đặc thù gửi UBND huyện huyện (qua đơn vị chủ trì từng Chương trình) để 

tổng hợp, tham mưu triển khai trong thời gian tới theo quy định. 

IX. NƯỚC SẠCH 

1. Cử tri Đoàn Văn Trường, TDP3, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND 

huyện quan tâm, lắp đặt hệ thống nước sạch cho các hộ dân ở cuối đường 

Nguyễn Chí Thanh để sử dụng, vì nguồn nước ngầm ở nơi đây nhiều phèn, 

không đảm bảo sức khỏe cho người dân 
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Trả lời: Hiện nay tại đường Nguyễn Chí Thanh đã có hệ thống ống nước 

sinh hoạt nhưng đoạn cuối đường Nguyễn Chí Thanh (khoảng 800m x 2/16 hộ 

dân) chưa có đường ống. Hệ thống đường ống chỉ mới được lắp đặt 2/3 đoạn 

đường, còn lại đoạn cuối không có đường ống dẫn nước đến cuối đường; trong 

khi ngân sách huyện đang còn khó khăn, ưu tiên đầu tư cho những công trình 

cấp bách, cho nên việc đầu tư kéo dài đường ống cho đoạn đường này chưa thể 

thực hiện được. Vì vậy, nếu các hộ dân vùng cuối đường Nguyễn Chí Thanh có 

nhu cầu dùng nước, đề nghị liên  hệ với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị 

huyện để phối hợp đầu tư xây dựng đấu nối kéo dài thêm đường ống dẫn nước 

theo phương án xã hội hoá. 

Qua theo dõi, đến nay chưa thấy các hộ dân ở khu vực này hoặc đại diện 

TDP 3 đến liên hệ với Trung tâm Môi trường DVĐT để bàn phương án đấu nối 

đường ống nước. 

X. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 

1. Cử tri Đoàn Văn Trường, TDP3, thị trấn Đăk Hà 

1.1. Nước thải của Trung tâm thương mại huyện chưa qua xử lý chảy 

xuống hệ thống thoát nước đường Hai Bà Trung có mùi hôi thối, gây ô nhiễm 

môi trường. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng lấy mẫu nước tại 

nhóm 3, TDP3 để phân tích chất lượng nước thải ra môi trường và có biện pháp 

xử lý. Đồng thời, khi thi công đường Hai Bà Trưng đề nghị huyện có giải pháp 

xử lý nước thải tại khu vực này tránh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời 

sống của Nhân dân. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ môi trường 

đô thị huyện phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân thị trấn 

kiểm tra, xử lý theo quy định. 

1.2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm 

tra và có biện pháp xử lý đối với việc chế biến phế liệu của hộ gia đình Ông 

Đoàn Như Mỹ, tại làng nghề TDP3 (chế biến 1 tuần 1 lần), khi chế biến các khí 

thải đốt lên gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung 

quanh. Bên cạnh đó đề nghị kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh 

môi trường tại các hộ thu mua phế liệu khu vực làng nghề. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân hyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của 

huyện tiến hành kiểm tra, làm việc; qua kiểm tra và làm việc với cơ sở sản xuất 

của ông Đoàn Như Mỹ, hiện nay cơ sở của gia đình ông Mỹ chỉ thu mua nguyên 

liệu sản xuất nhựa để bán lại cho các cơ sở chế biến nhựa; gia đình ông Mỹ 

không còn trực tiếp sản xuất nhựa như trước đây, nên không có phát thải khí thải 

gây ô nhiễm môi trường.  

Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường tại các hộ thu 

mua phế liệu khu vực làng nghề: UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện (đơn vị trực tiếp quản lý cụm CN-TTCN, làng nghề thị 

trấn Đăk Hà) thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng liên quan đến 

công tác phòng cháy, chữa cháy tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng 

cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường tại khu vực làng nghề thị trấn Đăk Hà. 

XI. CẢNH QUAN ĐÔ THỊ 
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1. Cử tri Ngô Thị Hương, Hoàng Ngọc Lự, TDP1, thị trấn Đăk Hà (ý 

kiến gửi): Đề nghị kiểm tra lại việc trồng mới cây xanh dọc tuyến đường 

Hùng Vương vì có một số cây xanh mới trồng năm ngoái nhưng năm nay đã 

tiến hành phá bỏ trồng mới, dẫn đến lãng phí ngân sách nhà nước. Một số 

cây xà cừ sau khi cưa đi còn lại gốc cây nhưng không múc lên mà đã trồng 

cây mới cạnh gốc đã cắt, sau này khi đào gốc cây thì lại ảnh hưởng đến cây 

mới trồng. Một số cây trồng sát các biển báo giao thông, sau này khi cây lớn 

lên sẽ che khuất các biển báo làm ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông. Hiện 

tại dọc bên đường Hùng Vương TDP1 có 7 cây xà cừ rất lớn, đề nghị cắt tỉa 

để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa đến 

Trả lời: Thời gian qua, nhằm tăng cường công tác quản lý cây xanh đô thị 

trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản số 1668/UBND-

KTHT ngày 29/6/2022 về việc chấn chỉnh công tác quản lý cây xanh đô thị trên 

địa bàn huyện Đăk Hà, trong đó có công tác cắt tỉa, chặt hạ cây xanh đảm bảo an 

toàn. Về ý kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường 

và Dịch vụ đô thị rà soát, tiến hành khắc phục xong những bất cập trong việc 

trồng cây xanh. 

B. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ 4 

I. GIAO THÔNG 

1. Cử tri Phạm Thị Việt, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring: Hiện nay, tuyến 

đường thôn Tân Lập B đoạn từ Quốc lộ 14 đi thôn Đăk Kang Yốp, xã Đăk Hring 

đã xuống cấp, hư hỏng nặng do các phương tiện vận chuyển mủ cao su, đá đã 

làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND huyện kiến nghị 

với Công ty cao su Kon Tum và Công ty Đầu tư xây dựng Thành An (2 công ty 

thường xuyên sử dụng tuyến đường này để vẩn chuyển hàng hóa) đầu tư, sửa 

chữa khắc phục những đoạn đường đã bị hư hỏng đảm bảo cho các phương tiện 

đi lại. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring đã chủ trì làm việc với các doanh 

nghiệp: mỏ đá Thành An và Công ty Cao Su Kon Tum yêu cầu các doanh 

nghiệp phải duy tu, sửa chữa thường xuyên để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho 

việc giao thông đi lại trong vùng. Hiện nay các đơn vị đã thực hiện tu sửa những 

hư hỏng tại tuyến đường trên đảm bảo giao thông đi lại thông suốt. 

2. Cử tri A Thiên, thôn Mnhuô Mriang, xã Đăk Ui: Đường vào khu sản 

xuất Đăk Mát, xã Đăk Ui vào mùa mưa đi lại rất khó khăn; năm 2020, UBND 

huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Phòng Tài nguyên - Môi trường 

huyện tiến hành khảo sát nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Đề 

nghị UBND huyện quan tâm, sớm triển khai đầu tư làm đường bê tông (Từ 

đường bê tông đập Đăk Prông đến dốc cổng trời) để người dân đi sản xuất cũng 

nhưng vận chuyện hàng nông sản được thuận lợi hơn. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã giao UBND xã Đăk Ui chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá và có văn bản đề nghị bổ sung 

vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và xem xét ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng 

công trình trong thời gian tới. 

3. Cử tri Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk:  
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a. Đường đi từ TDP 10, thị trấn Đăk Hà đến xã Đăk Ngọk hiện nay đã 

xuống cấp trầm trọng, khó khăn cho Nhân dân đi lại. Đề nghị UBND huyện 

quan tâm, đầu tư nâng cấp để thuận tiện cho Nhân dân đi lại. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu và sẽ cân đối nguồn để đầu tư 

tuyến đường này trong thời gian tới. 

b. Trục đường chính của xã Đăk Ngọk có thiết kế trọng tải dưới 10 tấn 

(thể hiện bằng biển báo đầu tuyến đường và cuối tuyến đường), tuy nhiên hiện 

nay vẫn có xe trọng tải lớn đi lại có thể làm hư hỏng đường. Đề nghị UBND 

huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp xe quá trọng tải 

lưu thông trên đường chính của xã. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến cử tri và chỉ đạo cơ quan 

chức năng phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Đăk Ngọk tăng cường kiểm soát 

phương tiện vận tải. 

4. Cử tri Lê Thị Tuyết Sương và Nguyễn Đình Động, TDP1, thị trấn Đăk Hà 

a. Đề nghị UBND huyện sớm triển khai thông tuyến đường Nguyễn Văn 

Cừ (Từ đường Huỳnh Thúc Kháng xuống đường Quang Trung). 

Trả lời: Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đã được đưa vào danh mục công trình 

đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn phân cấp huyện (Tại mục 

32.I phụ lục) Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện. Khi 

cân đối được nguồn Ủy ban nhân huyện sẽ ưu tiên đầu tư trong thời gian sớm nhất. 

Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, để giải quyết việc đi lại của các 

hộ dân, thời gian qua Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn tuyên 

truyền, vận động các hộ dân nêu trên đầu tư tuyến đường này băng bê tông xi 

măng theo hiện trạng đấu nối ra đường Quang Trung với bề rộng mặt đường là 

03m theo tinh thần Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện. Tuy nhiên, các hộ dân không thống nhất và yêu cầu 

đường phải rộng và phải theo quy hoạch thông với đường Huỳnh Thúc Kháng. 

Do vậy, Ủy ban nhân dân thị trấn tạm dừng giải quyết, vì nguồn vốn đầu tư lớn 

không phù hợp với Nghị quyết 64. 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã và đang chỉ đạo UBND thị trấn và 

các ngành của huyện tiếp tục vận động các hộ dân nêu trên để đầu tư thông 

tuyến đường này đến đường Quang Trung theo tinh thần Nghị quyết 

64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện. 

b. Đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Quang Trung không có mương 

thoát nước, về mùa mưa nước từ các con đường khác đều đổ xuống làm hư hỏng 

đường. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, 

khắc phục. 

Trả lời: Đoạn đường này do chưa cân đối được nguồn nên chưa đầu tư, 

khi tuyến đường Nguyễn Vă Cừ được đầu tư xây dựng các hạng mục thiết yếu sẽ 

được đầu tư. 

5. Cử tri Nguyễn Văn Tân, TDP2A, thị trấn Đăk Hà: 

a. Đoạn đường từ đường Quang Trung xuống đường U Rê (sát tường rào 

của công ty TNHH MTV cà phê 731) dài khoảng hơn 100m, tuy nhiên là đoạn 

đường thường xuyên có học sinh, phụ huynh chở con đi học. Vào mùa mưa 

đường rất khó đi. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ xi măng để 
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cùng với Nhân dân làm con đường này nhằm thuận lợi cho học sinh, phụ huynh 

chở con đi học đảm bảo an toàn. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn chủ trì, phối hợp 

với các ngành chuyên môn của huyện kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình và 

đang xem xét bố trí nguồn vốn để xây dựng công trình.  

b. Đường Hùng Vương đoạn phía trước Nhà máy Tôn Hoa Sen mỗi lần 

mưa to nước ngập ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Đề nghị UBND huyện quan 

tâm, chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có giải pháp khắc phục. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng phối 

hợp với đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra. Qua kiểm tra, hệ thống cống thoát 

nước vẫn hoạt động bình thường, không bị tắt ngẽn. Tuy nhiên, khi cường độ 

mưa lớn, kéo dài cộng với địa hình dốc nên lượng nước tập trung lớn, các cửa 

thoát nước ở trước hố ga nhỏ nên nước không kịp tiêu thoát. Để khắc phục vấn 

đề này, trong thời gian đơn vị quản lý đường bộ sẽ cải tạo, mở rộng cửa thoát 

nước tại các hố ga, đảm bảo cho việc tiêu thoát nước tốt hơn. 

6. Cử tri Hà Tiên Úy, TDP2B, thị trấn Đăk Hà 

a. Đường 24/3 có nhiều ngã tư, các cây xanh ở giải phân cách che khuất 

tầm nhìn, dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn kiểm tra, có hướng xử lý. 

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện 

xong việc di dời các cây xanh trồng trong dải phân cách ở các vị trí đầu giải 

phân cách cắt ngang gây khuất tầm nhìn cho nguòi thamgia giao thông. 

b. Một số cây sao xanh đường 24/3 quá cao, mùa mưa bão dễ gãy đổ rất nguy 

hiểm, cử tri đã đề nghị cắt hạ để đảm bảo an toàn nhưng đến nay vẫn chưa xử lý. Đề 

nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời xử lý. 

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện xong việc cắt 

hạ, cắt tỉa cây sao ở 02 bên dọc tuyến đường 24/3 đã đảm bảo an toàn phòng chống 

mưa bão không gây ngã đổ nhưng giữ được cảnh quan cây xanh đô thị. 

c. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn gỡ các bảng hiệu, 

các bảng điện tử được trang trí ở trên các cây xanh trong các dịp lễ, tết ở đường 

24/3 để đảm bảo an toàn cho Nhân dân. 

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện xong việc 

tháo dỡ các khung đèn Led trang trí dọc đường 24/3 qua nhiều năm đã bị hư hỏng. 

7. Cử tri A Yuh, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà: Thôn Long Loi là thôn 

đặc biệt khó khăn, tuy nhiên Nhà nước chưa đầu tư đúng mức cho thôn, nhất là 

đường giao thông. Đề nghị UBND huyện quan tâm, ưu tiên đầu tư cho thôn. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn rà soát 

tổng thể các tuyến đường trong thôn và có văn bản đề nghị gửi các ngành chức 

năng của huyện để tham mưu. 

8. Cử tri A Thảo, thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo: Hiện nay, tuyến đường 

đi sản xuất của thôn phải qua suối Đăk Lôi, nên khó khăn cho Nhân dân đi lại 

và vận chuyển hàng nông sản. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch đầu tư công để 

đầu tư làm cầu và đường bê tông tuyến đường sản xuất của thôn Kon Jong. 
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Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã rà soát đề 

xuất xem xét đưa công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định. 

II. THUỶ LỢI 

Cử tri Hà Tiên Úy, TDP2B, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện 

quan tâm đầu tư tu sửa mương thoát nước xóm 5 để tạo điều kiện cho Nhân dân 

sản xuất, chăn nuôi. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đang xem xét bố trí kinh phí để thực hiện 

xây dựng công trình theo danh mục các công trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-

2025 thuộc nguồn vốn phân cấp huyện tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 

29/9/2021 của HĐND huyện Đăk Hà. Khi cân đối được nguồn, ủy ban nhân dân 

huyện sẽ ưu tiên đầu tư. 

III. ĐIỆN 
1. Cử tri Lục Văn Toàn, thôn Kon Hnông Yốp, xã Đăk Hring: Hiện nay, 

người dân dọc tuyến đường Quốc lộ 14 (Đoàn từ trường Tiểu học Bế Văn Đàn 

lên đến ngã tư giáp thôn Tân Lập B) có nhu cầu sửa chữa, xây dựng nhà cửa 

nhưng có hệ thống đường điện được đầu tư trước đây đi qua gây khó khăn cho 

việc làm nhà. Đề nghị Điện lực huyện khảo sát, di dời hoặc nâng cao để thuận 

lợi cho người dân sửa chữa, làm lại nhà thuận lợi. 

Trả lời: Khu vực này đã được khảo sát đưa vào đầu tư đường dây hạ thế tại: 

Công trình Hoàn thiện lưới điện năm 2023. Dự kiến sau khi đầu tư sẽ thực hiện di 

dời các trụ điện như kiến nghị. 

2. Cử tri A Phan, thôn Đăk Klong, xã Đăk Hring: Hiện nay, Điện lực đã 

đầu tư các trụ điện tại Tổ 1, Tổ 2. Tuy nhiên chưa có hệ thống đường dây điện. 

Đề nghị Điện lực sớm đầu tư và hoàn thành đường điện để phục vụ đời sống của 

nhân dân. 

Trả lời: Hiện tại Công trình đang được triển khai thi công, dự kiến đóng điện 

trong năm 2022. 

3. Cử tri A Joan, thôn Kon Hnông Pêng, xã Đăk Hring: Hiện nay, các 

hộ dân dọc tuyến đường đi bãi sỏi (Đoạn từ đường bê tông thôn đi sang thôn 

Kon Mong) chưa có hệ thống đường điện. Đề nghị Điện lực huyện khảo sát, đầu 

tư hệ thống đường điện phục vụ cho các hộ dân hiện đang sinh sống tại đây. 

Trả lời: Qua khảo sát, các hộ dân sống rải rác, số hộ sử dụng điện thấp (06 

hộ), hiện tại Công ty Điện lực Kon Tum đang tập trung ưu tiên đầu tư các cụm dân 

cư trên 30 hộ nên khu vực này chưa được đầu tư. Đề nghị các hộ dân quan tâm sửa 

chữa đường dây sau công tơ để đảm bảo an toàn sử dụng điện. 

4. Cử tri Nguyễn Văn Cuông, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi: Từ lâu 

chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ điện 3 pha cho người dân chúng tôi để sử dụng vào 

kinh doanh, sản xuất nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết, trả lời cho dứt khoát 

cho chúng tôi. Đề nghị Điện lực huyện quan tâm giải quyết cho chúng tôi. 

Trả lời: Khu vực này đã được khảo sát đưa vào đầu tư trạm và đường dây hạ 

thế tại “Công trình Hoàn thiện lưới điện năm 2023”. 

IV. ĐẤT ĐAI 

1. Cử tri Trương Đăng Diện, Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring: Trước 

đây khi xây dựng phương án khu đấu giá phía Đông, Tây thôn Tân Lập B, 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện có lấy ý kiến của người dân đối với diện tích mỗi 
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lô đất là 320m2. Tuy nhiên, hiện nay phê duyệt chỉ 240m2 một lô, đề nghị các 

cấp xem xét giữ nguyên diện tích (320m2/lô) như khi tổ chức lấy ý kiến của 

người dân.  

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã trả lời ý kiến cử tri. Việc quyết định 

chọn diện tích 01 lô đất 250m2 do sở chuyên ngành và Hội đồng thẩm định đồ án 

quy hoạch của huyện thống nhất quyết định, nhằm nâng cao hiệu quả của dự án; 

đồng thời cũng phù hợp với hạn mức đất ở cho phép của UBND tỉnh. 

2. Cử tri Phạm Công Lực, thôn 8 xã Đăk Ui: Hiện nay, việc chuyển hồ 

sơ Quyền sử dụng đất từ hộ gia đình sang ông/bà rất rườm rà, kéo dài thời gian 

cho người dân. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Sở Tài nguyên - Môi trường xem 

xét giải quyết thủ tục nhanh cho người dân; Cử tri A Yuh, thôn Long Loi, thị trấn 

Đăk Hà: Hiện nay, việc cha, mẹ cho, tặng đất ở và đất sản xuất cho con cái làm hồ 

sơ rất khó khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tạo 

điều kiện thuận lợi trong việc làm hồ sơ tặng, cho đất. 

Trả lời: Qua rà soát hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Hà (đơn vị: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Hà) 

từ tháng 09/2022 đến nay không có hồ sơ của ông Phạm Công Lực, thôn 8 xã Đăk 

Ui và hồ sơ của ông A Yuh, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà nộp vào, vì vậy Chi 

nhánh không có cơ sở để hướng dẫn và giải quyết hồ sơ. 

3. Cử tri Đinh Thị Sa, TDP3, thị trấn Đăk Hà: Gia đình tôi khai hoang và 

canh tác đất tại thôn 5, xã Hà Mòn (Giáp Quốc lộ 14) từ năm 1993, đã nhiều 

lần tôi có đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho gia đình 

tôi; tuy nhiên, được huyện trả lời là đất đã được cấp cho một số hộ khác (Đã có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và 09 hộ đã có hồ sơ nhưng chưa cấp giấy 

quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện hủy kiểm tra cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho gia đình tôi. 

Trả lời: Nội dung kiến nghị của bà Đinh Thị Sa đã được UBND huyện 

ban hành nhiều văn bản phúc đáp(6) về việc không xem xét cấp Giấy chứng 

nhận QSD đất theo nội dung đơn đề nghị của bà Đinh Thị Sa; đồng thời nội 

dung này, ngày 11/6/2018, bà Đinh Thị Sa có đơn khiếu nại đối với nội dung 

trả lời đơn của UBND huyện tại Công văn số 1899/UBND-NC ngày 

21/12/2017 “Không xem xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo nội dung đơn 

đề nghị của bà Đinh Thị Sa tại các thửa đất 155a, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 và 261 tờ bản đồ số 2 thuộc thôn 

5, xã Hà Mòn”. Nội dung đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Sa được Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Đăk Hà xác minh, ban hành Quyết định giải quyết tại Quyết 

định số 3178/QĐ-GQKN ngày 22/10/218, nội dung tại Quyết định có nêu rõ: 

 - Trước năm 2001, bà Hoàng Thị Vân và ông Đinh Công Trác (Bố mẹ bà 

Đinh Thị Sa) có khai hoang diện tích đất tại khu vực thôn 5, xã Hà Mòn (Khu 

vực gần nghĩa trang Liệt sỹ). Cũng trong năm 2001, theo chủ trương Nhà nước 

về đo đạc, lập bản đồ địa chính để kê khai đăng ký QSD đất và cấp Giấy 

CNQSD đất cho Nhân dân trên địa bàn xã Hà Mòn, gia đình bà Đinh Thị Sa đã 

                                           
(6) Công văn số 1436/UBND-NC, ngày 01/11/2016. 

  - Công văn số 112/UBND – NC, ngày 20/01/2017. 

  - Công văn số 1899/UBND – NC, ngày 21/12/2017. 
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chỉ ranh giới đất đang sử dụng của gia đình để kê khai đăng ký QSD đất và được 

cấp Giấy CNQSD đất gồm các thửa đất như sau:  

 + Thửa đất số 39 và 42 tờ bản đồ 25 (Trong đó thửa đất số 42 giáp đường 

Quốc lộ 14) đã cấp cho bà Đinh Thị Sa vào năm 2001. 

 + Thửa đất số 43 và 40 tờ bản đồ 25 cấp cho bà Hoàng Thị Vân (Mẹ bà 

Đinh Thị Sa, trong đó thửa đất số 43 giáp đường Quốc lộ 14) và đã kê khai năm 

1995 đứng tên bà Hoàng Thị Vân vào năm 2001.  

 + Thửa đất số 41, tờ bản đồ 25 (Giáp đường Quốc lộ 14) cấp cho ông Đinh 

Hồng Nhật (Anh trai bà Đinh Thị Sa). 

 + Như vậy, diện tích đất gia đình bà Đinh Thị Sa khai hoang đã được cấp 

Giấy CNQSD đất vào năm 2001 cho gia đình bà gồm: bà Đinh Thị Sa; bà Hoàng 

Thị Vân và ông Đinh Hồng Nhật; đồng thời UBND huyện giữ nguyên kết quả 

giải quyết của UBND huyện tại Công văn số: 1899/UBND-NC ngày 

21/12/2017 của UBND huyện. 

- Đối với số diện tích còn lại hiện nay Bà Sa đang sử dụng đề nghị cấp 

GCN QSD đất, số diện tích này đang có tranh chấp với các người sử dụng đất đã 

được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Diện tích đất này không có các loại giấy tờ 

theo Điều 100 Luật đất đai; đồng thời qua nhiều lần tiếp công dân, tiếp xúc cử tri 

bà Sa không cung cấp được các loại giấy tờ chứng minh diện tích đất thuộc QSD 

đất của gia đình Bà. Do vậy, căn cứ theo qui định Luật đất đai 2013, nội dung 

kiến nghị của Bà Sa không có sơ sở để UBND huyện xem xét giải quyết. 

V. QUY HOẠCH 

Cử tri Trương Đăng Diện, Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring: Theo Quyết 

định số 1789/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 vị trí quy hoạch Hội trường thôn 

không phù hợp với vị trí trung tâm của thôn (Nằm xa khu trung tâm thôn, dẫn 

đến khó khăn cho việc tổ chức sinh hoạt và bảo vệ tài sản của thôn sau này). Đề 

nghị các cấp xem xét, điều chỉnh giữ nguyên quy hoạch Hội trường thôn theo 

quy hoạch năm 2016 (Nằm giữ khu trung tâm của thôn để thuận tiện cho nhân 

dân sinh hoạt sau này). 

Trả lời: Vị trí quy hoạch Hội trường thôn Tân Lập B tuân thủ theo Đồ án 

quy hoạch chung NTM xã Đăk Hring lập 2011 được UBND huyện phê duyệt tại 

Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 (UBND xã Đăk Hring trước đây 

lấy ý kiến cộng đồng dân cư, lập và trình UBND huyện phê duyệt). Trong quá 

trình lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn Tân Lập B, UBND huyện đã điều 

chỉnh vị trí mới nằm khu vực trung tâm thôn, nhưng Sở Xây dựng không thống 

nhất vì lý do không phù hợp với quy hoạch chung được duyệt; đồng thời quy 

hoạch chung đã hết kỳ quy hoạch (Giai đoạn 2011-2020) nên chưa thể điều 

chỉnh quy hoạch chung theo quy định. Do đó trước mắt phải tuân thủ theo quy 

hoạch chung. Hiện nay, xã Đăk Hring đang triển khai lập quy hoạch chung xây 

dựng giai đoạn đến năm 2030, trên cơ sở phê duyệt quy hoạch chung của xã, 

UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Đăk Hring lấy ý kiến Nhân dân và các cơ 

quan chuyên môn về nội dung vị trí quy hoạch hội trường thôn. Sau khi Đồ án 

quy hoạch chung được duyệt sẽ cập nhật và điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho 

phù hợp và đảm bảo theo quy định. 

VI. MÔI TRƯỜNG 
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Cử tri Phạm Công Lực, thôn 8, xã Đăk Ui: Hiện nay, trên địa bàn xã 

Đăk Ui chưa có đơn vị, tổ chức nào làm dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt của 

các hộ gia đình. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Công ty 

TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH có giải pháp thu gom rác thải 

trên địa bàn xã Đăk Ui cũng như các xã chưa được thu gom rác trên địa bàn 

huyện nói chung.  

Trả lời: Trong năm 2023 sẽ thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn 2 xã Đăk Ui và Ngọk Wang. 

VII. THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ 

1. Cử tri Phạm Văn Chúc, TDP3, thị trấn Đăk Hà: Nghĩa trang Nhân 

dân huyện được xây dựng từ năm 2016, từ đó đến nay Trung tâm môi trường và 

dịch vụ đô thị huyện đã thu phí của mỗi hộ gia đình có người chết là 1.000.000 

đồng/phần mộ. UBND huyện có trả lời cho tôi tại Báo cáo số 503/BC-UBND, 

ngày 07/6/2022 về báo cáo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 3 nhưng trả lời chưa cụ thể là ai, cấp nào cho phép thu 

phí? Đồng thời báo cáo thể hiện từ tháng 01/2022 đến nay Trung tâm môi 

trường và dịch vụ đô thị huyện không thu khoản phí này, tuy nhiên qua nắm bắt 

từ Nhân dân thì hiện tại vẫn thu. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện 

tiến hành thanh tra làm rõ việc thu, chi khoản phí này từ năm 2016 đến nay và 

trả lời cho Nhân dân được rõ (Đã thu được bao nhiêu, có nộp vào ngân sách 

nhà nước không, cấp nào cho phép Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị thu 

phí); đồng thời cho biết các trường hợp có người thân chết đã nộp tiền từ đầu 

năm 2022 đến nay thì có được trả lại tiền không? 

Trả lời: Sau khi có ý kiến của cử tri Trung tâm Môi trường và DVĐT đã 

tạm dừng không thu số tiền phí này kể từ tháng 02/2022 và phối hợp với các đơn 

vị chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện xây dựng 

phương án giá đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giá theo Quy 

định.  Hiện nay đã hoàn thành việc xây dựng phương án, lấy ý kiến tham gia của 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện và trình Sở Xây dựng, UBND tỉnh ký 

phê duyệt ban hành phương án giá. 

2. Cử tri Phan Thị Hạnh, Đoàn Thị Nhĩ, thôn Đăk Kơ Đương, xã Đăk 

Pxi: Chúng tôi là những hộ hoạt động kinh doanh, buôn bán các các mặt hàng 

tạp hóa, hàng tiêu dùng, bên cạnh đó chúng tôi là người buôn bán như nhau 

nhưng thời gian qua khi thu thuế đối với các hộ kinh doanh lại có quán thì bắt 

phải đóng thuế, có quán thì cho miễn. Đề nghị Chi cục Thuế khu vực số 2 (Đăk 

Hà) xem xét, thực hiện công bằng, quán nào ít thì thu thuế ít, quán nào nhiều thì 

thu nhiều và phải có biên lai thu thuế rõ ràng.  

Trả lời: Trên cơ sở văn bản quy định pháp luật về lĩnh vực thuế, ngay từ 

đầu năm Chi cục thuế Khu vực số 2 đã thực hiện hồ sơ khai thuế của hộ khoán 

do hộ khoán tự kê khai theo dự kiến doanh thu và mức thuế khoán của năm tính 

thuế và công khai thông tin hộ khoán, tiếp nhận ý kiến phản hồi về doanh thu và 

mức thuế khoán của năm tính thuế và công khai thông tin hộ khoán, tiếp nhận ý 

kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán đối với hộ khoán theo quy định. 

Do vậy, việc hoạt động kinh doanh của các hộ buôn bán tạp hoá, hàng tiêu dùng 

ở trong xã Đăk Pxi khi xác định từ đầu năm doanh thu trên 100 triệu đồng thì 
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phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, những hộ kinh doanh 

xác định từ đầu năm có doanh thu dưới 100 triệu đồng thì không phải đóng thuế 

GTGT và thuế TNCN. Chi cục thuế khu vực số 2 sẽ bố trí công chức quản lý địa 

bàn cùng phối hợp với UBND xã Đăk Pxi tổ chức khảo sát, điều tra lại doanh 

thu của các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Đăk Pxi để đảm bảo thu thuế được 

công bằng, đầy đủ, kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật. 

VIII. Y TẾ 

Cử tri Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk: Đề nghị Trung tâm 

y tế huyện bố trí đầy đủ các loại thuốc cho Trạm y tế xã để nâng cao chất lượng 

chữa bệnh cho người dân. 

Trả lời: Hiện tại tại các Trạm y tế trên địa bàn huyện cơ bản có đủ thuốc 

thiết yếu, đáp ứng được nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân theo phân 

hạng và năng lực chuyên môn các tuyến. Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà tiếp tục 

chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn phối hợp với các bộ phận có liên quan thường 

xuyên rà soát, cung ứng danh mục thuốc phù hợp, đầy đủ, thực hiện công tác sử 

dụng thuốc một cách an toàn, hợp lý, hiệu quả và kinh tế trong khám bệnh, chữa 

bệnh cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện. 

IX. BỒI THƯỜNG 

1. Cử tri Huỳnh Quang Hải, Phạm Văn Dựa, Y Hlik, A Phên, thôn Đăk 

Wek; Trần Văn May, A Năng, thôn Đăk Rơ Wang; Phan Thị Hạnh, thôn Đăk Kơ 

Đương, xã Đăk Pxi: Về thiệt hại do các nhà máy thủy điện đến nay Công ty cổ phần 

Đức Thành Gia Lai, Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi, Công ty thủy 

điện Đức Bảo chưa đền bù hỗ trợ, thỏa đáng cho chúng tôi. Đề nghị UBND huyện 

phối hợp làm việc với các Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai, Công ty cổ phần 

thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi, Công ty thủy điện Đức Bảo xem xét, giải quyết thỏa 

đáng cho người dân tránh gây mất lòng tin của người dân và Cử tri Võ Thị Vy, thôn 

Đăk Wek, xã Đăk Pxi: Từ năm 2013 đến nay, hàng năm nhà tôi thường xuyên bị 

ngập lụt do ảnh hưởng nhà máy thủy điện và chưa đền bù thiệt hại của gia đình tôi, 

trước đây tôi đã phối hợp đơn vị thống kê, rà soát thiệt hại về tài sản, hàng hóa của 

gia đình tôi và tôi đã ký biên bản thống kê về thiệt hại nhưng đến nay chưa được 

công ty thủy điện đền bù. Trong tháng 7 năm 2022 vừa qua Công ty cổ phần Đức 

Thành Gia Lai áp giá đền bù cho gia đình tôi tổng số tiền chỉ 30 triệu đồng trong khi 

đó hàng hóa, tài sản của gia đình thiệt hại, hư hỏng rất lớn, số tiền 30 triệu là chưa 

đủ số tiền tôi đã thuê công thu dọn, sắp xếp các mặt hàng của tôi. Đề nghị UBND 

huyện làm việc với Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai xem xét khách quan, trung 

thực, đúng thực trạng và đền bù thỏa đáng cho tôi. 

Trả lời: Để giải quyết các tồn tại trên, trong thời gian qua, Ủy ban nhân 

dân huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã Đăk Pxi, 

Đăk Long và các Công ty thủy điện tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các 

hộ dân còn lại để có sự đồng thuận trong việc bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy 

định pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, Doanh nghiệp và Nhân dân. 

2. Cử tri Đặng Văn Mão, thôn Đoàn Kết, xã Đăk Ngọk: Việc bồi thường 

đường điện đi qua nhà tôi, chỉ bồi thường phần chân móng trụ điện và hàng cây đã 

chặt để mở đường còn hành lang đường điện thì không bồi thường. Đề nghị Điện lực 

Đăk Hà bồi thường thiệt hại theo hành lang đường điện cho gia đình tôi. 
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Trả lời: Đường dây 110kV Đăk Hà - Đăk Tô được cải tạo năm 2019 do Tổng 

Công ty Điện lực Miền trung làm chủ đầu tư, cải tạo trên hành lang tuyến đã có từ 

đường dây 110kV Kon Tum - Đăk Tô (Đưa vào vận hành năm 2003). Cho nên việc 

đền bù hỗ trợ bồi thường đất nằm trong hành lang tuyến chỉ thực hiện hỗ trợ đối với 

phần chân móng trụ điện và hàng cây đã chặt để mở đường. 

X. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 
Cử tri Phạm Văn Chúc, TDP3, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách cho 

công nhân đối với các Công ty cà phê, nhất là việc thực hiện chế độ, chính sách 

cho 62 công nhân đồng bào dân tộc thiểu số (Thuộc xã Đăk Mar) của Công ty 

TNHH MTV cà phê 704. 

Trả lời: Qua kiểm tra và làm việc với công ty TNHH MTV Cà phê 704, từ 

tháng 07/2006 đến nay 62 lao động là người đồng bào DTTS trên (Hiện tại còn 58 

lao động, 04 lao động đã mất do đau ốm) vẫn đang là công nhân lao động của công 

ty TNHH MTV cà phê 704 quản lý, công ty vẫn đang đảm bảo công việc cho số 

công nhân này bằng hình thức giao quản lý vườn cây, chăm sóc và thực hiện đầy 

đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như: Lương, đóng BHXH… và 

các chế độ khác. Hiện nay, qua  theo  dõi 58 công nhân đồng bào dân tộc thiểu số 

(thuộc xã Đăk Mar) của Công ty TNHH MTV cà phê 704 chưa có ý kiến về các 

chế độ chính sách liên quan với các cơ quan có thẩm quyền. 

C. Ý KIẾN CHẤT VẤN 

1. Đại biểu Trần Thị Yến: Trước tình hình khó khăn của kinh tế nông nghiệp 

của cả nước nói chung và huyện Đăk Hà nói riêng như là: Không tiêu thu được nông 

sản; được mùa thì mất giá; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; giá phân bón tăng cao, 

nguồn lực lao động hạn chế; phân bón hàng giả, kém chất lượng; cây giống không rõ 

nguồn gốc xuất sứ được mua bán tràn lan ở các xã, thị trấn… 

Với các chức năng của các ngành chuyên môn của huyện thì đã có những giải 

pháp cụ thể để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về triển khai lãnh đạo, 

chỉ đạo, quản lý lĩnh vực này như thế nào?; cụ thể như sau: Nêu những giải pháp cụ 

thể tham mưu trong việc quản lý kinh tế nông nghiệp của huyện thời gian tới để khắc 

phục những tồn tại, vướng mắc nêu trên. Trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện 

về việc quản lý lĩnh vực nêu trên như thế nào (hàng giả, hàng kém chất lượng; giá 

thành sản phẩm; tiêu thụ sản phẩm) và nêu những giải pháp cụ thể? 

* Kết quả trả lời, giải quyết: 

 Phòng NN&PTNT đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 

106/KH- UBND ngày 07/4/2022  kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông 

nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện năm 2022; Kiện toàn 

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp 

và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổ chức Kiểm tra liên 

ngành thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc BVTV), buôn bán giống cây trồng trên 

địa bàn, nhất là các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ. Đặc biệt quan tâm đến nguồn 

gốc, xuất xứ vật liệu nhân giống. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp vi phạm theo Nghị định số 31/2016/NĐ-CP, ngày 06/5/2016 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và 
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kiểm dịch thực vật; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP, ngày 03/01/2020 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP, ngày 06/5/2016 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật.. Qua kiểm tra chưa phát hiện các cơ sở kinh doanh trên địa bàn vi 

phạm các điều kiện về kinh doanh vật tư nông nghiệp. Ngoài ra các Sở, ngành của 

tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, thanh tra lĩnh vực này và cũng chưa kết luận cơ sở 

kinh doanh nào trên địa bàn vi phạm các điều kiện về kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

 Cùng thực hiện việc kiểm tra lĩnh vực này, Phòng đã tham mưu UBND 

huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh trên địa bàn thuộc địa phương quản lý để thực hiện việc kiểm tra 

theo quy định của pháp luật. Hàng năm cơ quan chuyên môn của huyện chưa 

nhận được thông tin nào trên địa bàn phản ánh về các sản phẩm vật tư nông 

nghiệp chất lượng không đảm bảo. 

Trong năm 2022, Phòng NN&PTNT huyện đã tham mưu UBND huyện 

trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết hỗ trợ phát triển cây mắc 

ca trên dịa bàn huyện giai đoạn 2023- 2025; Kế hoạch Khuyên nông năm 2022; 

Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 

huyện...Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan của huyện, và các sở 

chuyên môn... tăng cường công tác kiểm tra các xe ô tô buôn bán cây giống lưu 

động, không có giấy tờ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc giống và xử phạt vi 

phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Đại biểu Lê Thị Hải: Gần đây, số đơn thư, kiến nghị tập trung vào lĩnh vực 

quản lý đất đai có chiều hướng gia tăng, trong đó có những nội dung tồn đọng, chậm 

giải quyết. Đề nghị cho biết nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên? Được biết, trong 

năm 2022 đồng chí Trưởng Phòng TNMT có xây dựng kế hoạch giải quyết đối với số 

đơn thư, kiến nghị tồn đọng (cụ thể là 14 nội dung) và đưa ra mốc thời gian sẽ hoàn 

thành trong quý I/2022. Vậy thì đến nay đã giải quyết xong bao nhiêu nội dung? Cho 

biết về giải pháp, thời gian để giải quyết dứt điểm số đơn thư còn lại? 

* Kết quả trả lời, giải quyết: 

- Nguyên nhân: Việc phát sinh đơn thư trong thời gian gần đây do nhiều 

nguyên nhân (kể cả khách quan và chủ quan), nhưng tập trung chủ yếu vào một 

số nguyên nhân như sau: 

+ Công tác đo đạc địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai chưa thực 

hiện được, dẫn đến công tác quản lý đất đai gặp không ít khó khăn như: thửa đất 

được công nhận, cấp GCN QSD đất trên bản đồ giấy không có tọa độ. 

+ Công tác công nhân, cấp giấy chứng nhận QSD đất từ những giai đoạn trước 

thiếu chặt chẽ; chỉ căn cứ trên bản đồ đo đạc dạng giấy để cấp giấy chứng nhận QSD 

đất, nhưng không tổ chức kiểm tra, bàn giao đất ngoài thực địa; Bên cạnh đó việc sử 

dụng đất của người được công nhận, cấp giấy chứng nhận QSD đất chưa đảm bảo 

theo qui định của Pháp luật như: không tiến hành cắm mốc ngoài thực địa; không 

đưa đất vào sử dụng trong một thời gian dài (có trường hợp hơn 10 năm không đưa 

đất vào sử dụng). Quá trình sử dụng đất có sự biến động (tăng, giảm). 

+ Công tác quản lý đất đai tại các địa phương chưa được chặt chẽ, dẫn đến tình 

trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai có chiều hướng gia tăng: lấn, chiếm đất công, 
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chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng qui định, xác nhận nguồn gốc sử dụng 

đất không đúng qui định (có trường hợp hiện nay một số địa phương còn xác nhận 

nguồn gốc sử dụng đất cho người dân)….nhưng các địa phương không quyết liệt 

trong quá trình xử lý; Công tác giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ sở thiếu quyết liệt, 

chưa đảm bảo qui trình, qui định, còn có tình trạng giải quyết qua loa, đại khái để 

đùn đẩy lên cấp trên để giải quyết. Công tác tiếp công dân để giải quyết ý kiến kiến 

nghị của công dân tại cơ sở còn có nhiều hạn chế. 

+ Đất đai là một loại tài sản đặc biệt, giá trị lớn, nên có ảnh hưởng trực tiếp 

đến quyền lợi của người dân (đặc biệt trong thời kỳ sốt đất), tuy nhiên, các 

chính sách, pháp luật về đất đai đã được sửa đổi; do vậy trong quá trình giải 

quyết các thủ tục về đất đai có những vướng mắc, chưa đáp ứng được nguyện 

vọng của người sử dụng đất, nhiều trường hợp không có trong quy định. 
 - Kết quả giải quyết đơn thư, kiến nghị: tổng số đơn, ý kiến cử tri mà 

Phòng đã tiếp nhận giải quyết và tham mưu giải quyết là 23 đơn (số đơn mới 

phát sinh trong năm 09 đơn; số đơn và ý kiến cử tri tồn đọng theo KH số 02/KH-

TNMT là: 14 đơn). 

- Tổng số đơn, ý kiến cử tri đã giải quyết và tham mưu giải quyết: 18 nội 

dung (đơn mới phát sinh 09 đơn; đơn và ý kiến cử tri đã giải quyết theo KH số 

02/KH-TNMT của phòng là 10 đơn, ý kiến7). 

- Tổng số đơn, ý kiến cử tri đang rà soát, tham mưu giải quyết theo KH số 

02/KH-TNMT của phòng: 4 nội dung8. 

3. Đại biểu Nguyễn Đình Lê: Hiện nay tình trang khai thác, san ủi, múc đất, 

làm thay đổi hiện trạng đất rất nhiều tại các xã, trong đó có việc san ủi đất nông 

nghiệp để làm nhà ở. Công tác quản lý trong thời gian qua như thế nào? có bao nhiêu 

trường hợp vi phạm ? xử lý bao nhiêu trường hợp? Đề quản lý tốt việc khai thác, san 

ủi, múc đất, làm thây đổi hiện trạng đất trên địa ban trong thời gian tới, đồng chí cho 

biết có những giải pháp nào để xử lý triệt để tình trạng trên? 

* Kết quả trả lời, giải quyết: 

- Căn cứ Điều 208(9) Luật đất đai 2013, trách nhiệm đối với công tác quản 

lý đất đai, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trước tiên thuộc trách 

nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã).  

- Nội dung phản ánh của đại biểu đối với nội dung khai thác, san ủi, múc 

đất, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất rất nhiều là chưa cụ thể; trong trường 

hợp nếu người dân tự ý khai thác đất, hạ thấp độ cao để sử dụng vào mục đích 

kinh doanh khoáng sản đất san lấp là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

khoáng sản. Nếu có tình trạng này xảy ra thì yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã 

                                           
7 06 đơn và 04 ý kiến cửa tri. 
8 04 đơn (đơn ông Nguyễn Viết Đam đề nghị xác định lại vị trí đất, đã xác minh xong, xác định vị trí đất hồ sơ, chuẩn bị tiến hành cắm mốc 
xác định vị trí ngoài thực địa; đơn ông Phùng Trung Hoa đề nghị xem xét việc UBND huyện Đăk Hà thu hồi giao cho Doanh nghiệp Viettel 

làm trụ sở từ năm 1996 mà không có Quyết định thu hồi và không đền bù, hỗ trợ cho gia đình ông – Đang xác minh và 03 ý kiến cửa tri). 02 

ý kiến của cử tri: 01 ý kiến cử tri Y Pên thôn Kon Klốc đã tham mưu Văn bản UBND huyện chỉ đạo các địa phương rà soát liên quan đến thu 
bìa đỏ đối với dự án chính qui; 01 ý kiến cử tri Nguyễn Văn Trung liên quan đến sân phơi các Công ty, đòi hởi thời gian giải quyết dài, phụ 

thuộc vào các yếu tố: kinh phí đầu tư, quĩ đất, qui hoạch kế hoạch sử dụng đất. 
9 Điều 208. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử 
dụng đất đai 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng 

đất đai tại địa phương. 
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển 

mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, 

đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. 
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phải khẩn trương phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo qui 

định Luật khoáng sản năm 2010; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ qui định chi tiết một số điều thi hành 

Luật khoáng sản và Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính 

phủ qui định xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

Trong trường hợp, nếu thửa đất được công nhận là đất ở, nếu thửa đất có địa 

hình không bằng phẳng, người sử dụng đất có nhu cầu san gạt mằng bằng để 

xây dựng nhà ở, yêu cầu người sử dụng đất có đơn gửi UBND huyện để được 

xem xét quyết định. Tuy nhiên việc san gạt này phải được thực hiện trong 

cùng một thửa đất, nghiêm cấm mọi hành vi vận chuyển đất đi nơi khác để sử 

dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại. 

- Đối với hành vi tự ý san ủi đất nông nghiệp để làm nhà ở là hành vi vi 

phạm trong lĩnh vực đất đai được qui định tại các khoản 1, 2, 3, 4, điều 1210 

điểm d khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai; đối với hành vi này cần phải xử lý vi 

phạm hành chính theo qui định tại khoản 2(11), Điều 11  Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.  

- Trong thời gian qua, mặc dù UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản 

chỉ đạo12; Huyện ủy13, UBND huyện cũng ban hành Văn bản14 chỉ đạo trong 

công tác quản lý đất, đai qui hoạch, xây dựng; Tuy nhiên, qua theo dõi, các 

địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 

mới phát hiện và xử lý 04 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai (Đăk La: 01 trường hợp, Hà Mòn 01 trường hợp, Thị trấn Đăk Hà 02 

trường hợp), nhìn chung tỷ lệ phát hiện, xử lý vi phạm hành chính chưa đạt 

yêu cầu đề ra . Để xảy ra tình trạng trên, có hiện tượng buông lỏng quản lý 

của các địa phương; trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND cấp xã. 

- Để từng bước chấn chính công tác quản lý đất đai trên địa bàn đảm bảo theo 

đúng qui định của Pháp Luật; UBND huyện sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: 

+ Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, 

xây dựng theo đúng qui định của Pháp luật và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại các Văn bản: Chỉ thi số 04/CT-UBND ngày 19/02/2020; Công văn số 

442/UBND-KTTH ngày 19002/2020; Công văn số 1191/UBND-NNTN ngày 

10/4/2020;  Công văn số 1210/UBND-HTKT ngày 12/4/2020; Quyết định số 

11/2020/QĐ-UBND ngày 08/4/2020; Công văn số 1192/UBND-NNTN ngày 

10/4/2020; Công văn số 335/UBND-NNTN ngày 07/02/2020. 

                                           
10 1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai. 

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố. 
3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích. 

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất. 
11 : Điều 11. Sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng sản xuất 
vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm b và d khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai: 2. Chuyển đất trồng 

cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức 

và mức xử phạt theo diện tích vi phạm. 
12 Chỉ thi số 04/CT-UBND ngày 19/02/2020; Công văn số 442/UBND-KTTH ngày 19002/2020; Công văn số 1191/UBND-NNTN 

ngày 10/4/2020;  Công văn số 1210/UBND-HTKT ngày 12/4/2020; Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/4/2020; Công văn số 

1192/UBND-NNTN ngày 10/4/2020; Công văn số 335/UBND-NNTN ngày 07/02/2020 
13 Chỉ thị số 03 - CT/HU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý qui 

hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện; 
14 Công văn số 530/UBND-TNMT ngày 09/3/2022 về tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường 
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+ Chỉ đạo, thành lập Tổ theo dõi, kiểm tra đôn đốc các địa phương trong quá 

trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/HU ngày 06/4/2022 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý qui 

hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện; Đồng thời kiên quyết xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu tại các địa phương nếu để xảy ra tình trạng vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn nhưng không kịp thời phát hiện xử lý. 

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 4; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI của Ủy ban nhân dân huyện./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên;   

- TT Huyện ủy;                               

- TT HĐND huyện; 

- Tổ ĐB HĐND tỉnh tại huyện;              

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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