
 HĐND HUYỆN ĐĂK HÀ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THƯỜNG TRỰC HĐND                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

    

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

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

gửi kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI 

     
 

Căn cứ 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 tổng hợp, báo cáo ý kiến tham gia, 

thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại các xã, thị trấn gửi 

kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, cụ thể như sau: 

1. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2022; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:  

1.1. Tổ đại biểu xã Ngọk Réo 

 - Báo cáo cần bổ sung về kết quả triển khai thực hiện dự án của Tập đoàn 

Mavin trên địa bàn xã Ngọk Réo. 

 - Một số nội dung ước thực hiện đến 31/10/2022, do đó để trình kỳ họp 

cần bổ sung ước số liệu đến 31/12/2022. 

 - Đề nghị bổ sung đánh giá tỷ lệ che phủ rừng năm 2022; thôn ĐBDTTS 

đạt nông thôn mới năm 2022; số nhà rông truyền thống; số bộ cồng chiêng; tỷ lệ 

sinh con thứ 3 trở lên; bổ sung số liệu kết quả rà soát hộ nghèo năm 2022. 

 - Đề nghị báo cáo cụ thể kết quả khắc phục các tồn tại, khuyết điểm đã được 

chỉ ra theo Kết luận thanh tra, kiểm tra của cấp có thẩm quyền. 

 - Đề nghị kiểm tra lại số liệu của 2 báo cáo (Báo cáo số 1006/BC-UBND 

và 1009/BC-UBND) về: Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất và  tỷ lệ hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất; nội dung chú thích số 76, nội dung lặp lại nhiều.  

- Tại trang 11 đề nghị sửa nội dung “Tết nguyên đán Tân sửu năm 2022” 

thành “Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022”. 

- Đề nghị báo cáo làm rõ thêm về lĩnh vực khoa học – công nghệ, thương 

mại - dịch vụ trên địa bàn huyện. 

- Đề nghị bổ sung thêm mục: Công tác chuyển đổi số trên địa bàn. 

  * Về mục hạn chế trong Báo cáo: 

 - Số ca mắc dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 

2021 (Tuy nhiên theo đánh giá thì năm 2022 (năm 2022 có 157 ca, năm 2021 là 

224 ca) giảm 67 ca so với năm 2021. 

- Bổ sung hạn chế: Tổ chức triển khai một số chủ trương, nghị quyết của 

Huyện ủy (lãnh đạo phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện và Nghị 

quyết về lãnh đạo phát triển thương hiệu “Cà phê Đăk Hà” vươn tầm quốc tế) 

có mặt còn hạn chế. 
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 - Cần làm rõ vì sao diện tích trồng cây mắc ca đạt 59,37% kế hoạch? 

 - Đề nghị xem lại nguyên nhân: “Nhận thức của một số hộ chăn nuôi còn 

hạn chế trong khâu vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng; các hộ chăn nuôi 

nhỏ lẻ chuồng trại thô sơ ẩm. Thời tiết đang chuyển mùa, súc đề kháng đàn vật 

nuôi giảm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh tấn công” (Vì báo cáo không 

đánh giá hạn chế về tình hình dịch bệnh trên gia súc). 

* Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

- Đề nghị xem lại chỉ tiêu: Tổng diện tích gieo trồng đạt 31.816,07 (tuy 

nhiên khi cộng lại là 31.944,44 ha). Đồng thời xem lại số liệu cây dược liệu giữa 

báo cáo và biểu KT – XH (thu nhập bình quân đầu người, tổng diện tích gieo 

trồng, diện tích cây dược liệu, giải ngân vốn đầu tư công….); vì sao diện tích cây 

dược liệu năm 2023 giảm so với năm 2022 là 58,7 ha? 

- Đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu; Thành lập Hợp tác xã, tổ hợp tác. 

- Chỉ tiêu diện tích gieo trồng ứng dụng công nghệ cao được công nhận 

là 7,36% là của năm 2020. Tuy nhiên, chỉ tiêu năm 2023 là 7,36% là chưa phù 

hợp. Đề nghị nâng tỷ lệ lên 9% (tập trung diện tích ứng dụng của người dân 

trên địa bàn). 

 - Cần có giải pháp cụ thể hơn về công tác chuyển đổi số trên địa bàn 

huyện và giải pháp cụ thể về việc phát triển kinh tế tập thể.  

 1.2. Tổ đại biểu xã Đăk Ui và Đăk Ngọk 

- Đề nghị xem xét, điều chỉnh số liệu về đánh giá ước thu nhập bình quân 

đầu người năm 2022 “Tại trang số 1 là 46,15 triệu đồng; tại ghi chú số 93 là 

46,92 triệu đồng; tại biểu tổng hợp là 49,62 triệu đồng”. 

- Về công tác quy hoạch tại trang số 05, đề nghị bổ sung nội dung phê 

duyệt nhiệm vụ và Dự toán cắm mốc giới quy hoạch chung xây dựng xã Đăk 

Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2030. 

 1.3. Tổ đại biểu xã Đăk La, Hà Mòn 

- Phần hạn chế, khuyết điểm đề nghị đánh giá thêm: 

+ Chất lượng công tác giáo dục trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chưa cao. 

+ Tình hình an ninh trật tự, trộm cắp tài sản, vi phạm pháp luật chưa 

giảm. 

+ Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn hạn chế, một số nội 

dung cử tri kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết dứt điểm. 
 

+ Đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, mức sống còn chênh lệch nhiều 

nơi nên việc bao phủ tỷ lệ BHYT còn khó khăn. 

1.4. Tổ đại biểu xã ĐăkHring 

- Tại Trang 18 “…xã Đăk La, Đăk Hring: Củng cố các tiêu chí bị rớt, giữ 

vững và nâng cao…”. Đề nghị bỏ xã Đăk Hring (Trong năm 2022, qua rà soát 

các tiêu chí về xây dựng NTM trên địa bàn xã không có tiêu chí nào rớt). 
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- Đối với các chỉ tiêu chủ yếu, đề nghị UBND huyện sau khi HĐND 

huyện thông qua chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, đánh giá cụ thể và giao 

các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

1.5. Tổ đại biểu thị trấn Đăk Hà 

- Đề nghị kiểm tra lại số liệu giữa biểu mẫu và báo cáo: Tổng giá trị sản 

xuất theo giá so sánh 2010 và lương thực bình quân đầu người?; việc chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, Kết luận 1663-KL/TU kết luận của Ban Thường 

vụ tỉnh ủy tại một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm túc đề nghị nêu rõ địa 

phương, đơn vị nào?. 

- Đối với giao các chỉ tiêu KT - XH, thu ngân sách hằng năm cho các địa 

phương xã, thị trấn đề nghị xem xét giao phù hợp, sát với tình hình thực tế của 

các đơn vị, thị trấn thì nên giảm các chỉ tiêu về cây trồng, vật nuôi, chú trọng 

phát triển về thương mại dịch vụ.  

- Đề nghị huyện hỗ trợ phân bổ kinh phí cho các xã nông thôn mới và thị 

trấn triển khai làm đường giao thông theo Nghị quyết 64 của HĐND huyện. 

Sớm triển khai kế hoạch bố trí kinh phí đầu tư xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt 

chuẩn đô thị văn minh. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tham mưu phối hợp với thị trấn trong công 

tác rà soát điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, các đồ án quy hoạch 

theo quy định để thuận lợi trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng 

trên địa bàn thị trấn.  

1.6. Tổ đại biểu xã Ngọk Wang 

- Việc thực hiện chuyển đổi 13,44 ha đất trồng lúa sang trồng cây hàng 

năm 9,07 ha; Cây lâu năm 2,37 ha, trồng lúa kết hợp nuôi cá. Đã có văn bản nào 

của cấp có thẩm quyền cho ý kiến chưa? 

- Đánh giá kết quả thực hiện đối với việc tham gia Bảo hiểm xã hội tự 

nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. 

- Phần tồn tại hạn chế đề nghị bổ sung: 

+ Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn còn xảy ra (xã Đăk La, xã 

Ngọk Réo). 

+ Kết quả giải quyết một số vụ việc sau khi kết quả Thanh tra, kiểm tra 

của cấp trên còn chậm (cơ sở kinh doanh Con cưng của thị trấn Đăk Hà, hợp 

đồng cán bộ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện). 

+ Một số công trình đầu tư trên địa bàn huyện hoàn thành chậm tiến độ. 

+ Việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. 

 2. Báo cáo về thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Tổ đại biểu Đăk La, Hà Mòn: Đề nghị HĐND huyện phân bổ ngân sách 

xã cụ thể theo nhiệm vụ chi để các đơn vị chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. 

3. Báo cáo số 1009/BC-UBND, ngày 17/11/2022 của UBND huyện về 

tình hình công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023. 
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3.1. Tổ đại biểu xã Ngọk Réo 

- Về giải pháp: Cần có giải pháp cụ thể chỉ đạo xử lý, khắc phục dứt điểm 

các tồn tại khuyết điểm chỉ ra sau khi thanh tra, kiểm toán, nhất là các tồn tại 

khuyết điểm đã được Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ; thanh tra Sở tài 

Nguyên - Môi trường; Thanh tra tỉnh kết luận chỉ ra trong năm 2022. 

3.2. Tổ đại biểu xã Đăk Long & Đăk Pxi 

- Đề nghị UBND huyện bổ sung công tác chỉ đạo của đối với các cơ quan 

thuộc UBND huyện trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.  

- Đề nghị bổ sung việc đánh giá, xử lý đối với vi phạp hành lang an toàn 

giao thông đường bộ. 

- Đề nghị bổ sung giải pháp xử lý đối với “Ngân hàng cộng đồng” trên địa 

bàn huyện. 

- Đề nghị làm rõ việc chuyển dịch đất lúa sang đất trồng cây lâu năm năm 

2022 là 13,41 ha (thực tế một số xã không thực hiện nội dung này). 

- Đề nghị UBND huyện làm rõ việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 

2022 chưa sát với tình hình thực tế (cây mác ca). Đánh giá nguyên nhân vì sao 

trồng cây mắc ca đạt thấp, chỉnh sửa các nội dung cho phù hợp. 

- Tồn tại hạn chế: Đề nghị bổ sung Công tác chỉ đạo chưa quyết liệt; xử lý 

khắc phục sau kiểm tra, thanh tra chậm; Thực hiện các Chương trình MTQG: 

tiến độ giải ngân thấp; sử dụng nguồn vốn chưa linh hoạt; đề nghị làm rõ trách 

nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan; công tác xử lý chưa triệt để đối với các 

“Ngân hàng cộng đồng” trên địa bàn huyện; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

02 của tỉnh về “nâng cao chất lượng học sinh trên địa bàn huyện” đặc biệt là học 

sinh dân tộc thiểu số. 

4. Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 14/11/2022 về xây dựng huyện 

Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

Tổ đại biểu xã Ngọk Réo 

 - Mục tiêu chung: Các xã cần phải xây dựng thêm kế hoạch để mỗi năm có ít 

nhất 01 thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số (đối với các xã có thôn người đồng 

bào dân tộc thiểu số) đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới. Các xã đã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới ngoài việc xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cần phải xây dựng thêm kế hoạch để 

phấn đấu có ít nhất mỗi năm có ít nhất 01 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu nhằm huy động tối đa nguồn lực trong dân để thực hiện chương trình. Đề nghị 

biên tập lại câu từ. (Hàng năm mỗi xã có 1 nhất 01 thôn đồng bào dân tộc thiểu số 

(đối với các xã có thôn người đồng bào dân tộc thiểu số) đạt chuẩn thôn (làng) 

nông thôn mới. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải xây dựng 

kế hoạch đạt chuẩn nông thôn thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đồng 

thời phấn đấu mỗi năm có ít nhất 01 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

nhằm huy động tối đa nguồn lực trong dân để thực hiện chương trình. 
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 - Phần III, nhu cầu kinh phí: Tại số thứ tự thứ 2 “Củng cố, giữ vững các 

xã đã đạt chuẩn NTM trong đó có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao”. Đề nghị bổ 

sung thêm 01 xã Đăk La. 

5. Báo cáo số 956/BC-UBND, ngày 04/11/2022 về việc báo cáo kết quả 

thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà: 

Tổ đại biểu xã Đăk Long & Đăk Pxi 

- Đề nghị UBND huyện giải trình, làm rõ nguyên nhân vì sao tiến độ giải 

ngân các dự án năm 2022 đạt thấp (Dự kiến đến 31/01/2023, sẽ hoàn thành các 

nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, giải ngân đạt khoảng 86% kế hoạch vốn được 

giao), các giải pháp trong thời gian tới. 

- Tại trang 13. Mục II, 1: ( Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người 

dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tăng trên 2 lần so với năm 2021). Đề nghị 

UBND huyện bổ sung thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là bao nhiêu, 

tăng lên là bao nhiêu? Đề nghị giải trình chỉ tiêu mức thu nhập bình quân của 

người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tăng trên 2 lần so với năm 2021 là 

năm nào? Tính khả thi thực hiện? 

- Đề nghị UBND huyện báo cáo bổ sung tiến độ triển khai, kết quả thực 

hiện các dự án trên địa bàn hiện nay như thế nào.  

 6. Báo cáo số 985/BC-UBND, ngày 11/11/2022 về báo cáo kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao và nông thôn mớikiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020, 

định hướng đến năm 2025:  

Tổ đại biểu xã Đăk Long & Đăk Pxi: Qua xem xét, chất lượng nhiều tiêu 

chí nông thôn mới ở các xã vẫn chưa bền vững, nợ tiêu chí… Đề nghị UBND huyện 

bổ sung giải pháp; trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong việc nâng 

cao chất lượng các tiêu chí; giao, giải ngân vốn để các địa phương chủ động sớm 

triển khai thực hiện. 

7. Báo cáo số 992/BC-UBND, ngày 11/11/2022 về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

Tổ đại biểu Đăk Long & Đăk Pxi: Báo cáo thể hiện công tác thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí đã đầy đủ chưa? (Cấp huyện, xã, công tác quản lý sau 

khi sát nhập, …). Đề nghị làm rõ? xác định lại tồn tại hạn chế và nguyên nhân. 

8. Báo cáo số 994/BC-UBND, ngày 14/11/2022 về tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2022 

8.1. Tổ đại biểu xã Đăk Long & Đăk Pxi: Đề nghị xác định lại tồn tại 

hạn chế và nguyên nhân.. 

8.2. Tổ đại biểu xã Đăk Hring: Đề nghị cần làm rõ một số tồn tại, hạn 

chế sau khi có kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà 

nước về quản lý, sử dụng tài sản công? Việc xử lý đến nay như thế nào?. 
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9. Báo cáo số 1003/BC-UBND, ngày 16/11/2022 về 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 HĐND huyện khóa VI 

9.1. Tổ đại biểu xã Đăk Long & Đăk Pxi:  Qua theo dõi, trên địa bàn xã 

Đăk Long có 01 nội dung về lĩnh vực giao thông (Cầu tràn qua suối Đăk Ia, 

thôn Kon Teo Đăk Lấp) chưa triển khai thực hiện. Đề nghị UBND huyện tiếp 

tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục triển khai có hiệu các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trên địa bàn. 

9.2. Tổ đại biểu xã Đăk La: Về báo cáo trả lời ý kiến cử tri còn nhiều nội 

dung trả lời chưa đảm bảo, hỏi A trả lời B (cử trị Y Thu thôn 8 Đăk La; cử tri 

Phạm Công Lực, thôn 8 Đăk Ui và cử tri A Yuh, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà; 

cử tri Phạm Văn Chúc TDP 3 thị trấn Đăk Hà). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo 

các cơ quan chức năng trả lời cử tri đảm bảo theo câu hỏi, giải quyết dứt điểm ý 

kiến cử tri và rõ ràng để tạo được sự tín nhiệm của cử tri; đề nghị đối với các ý 

kiến liên quan đến các công trình đầu tư như (kênh, mương, đường, cầu, cống…) 

khi có ý kiến phải xem xét ưu tiên để khắc phục sớm tránh gây thiệt hại về ngân 

sách nhà nước (như cầu treo thôn 7, suối Đăk La đã có ý kiến từ năm 2017 để 

kéo dài không khắc phục kịp thời gây thiệt hại lớn). 

9.3. Tổ đại biểu xã Đăk Hring và thị trấn Đăk Hà: Nội dung trả lời ý 

kiến, kiến nghị của cử tri Phạm Văn Chúc chưa cụ thể, chưa trả lời đúng nội 

dung mà cử tri quan tâm: 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? 

9.4. Tổ đại biểu xã Hà Mòn: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan 

chức năng trả lời cử tri đảm bảo theo câu hỏi, giải quyết dứt điểm ý kiến cử tri 

và rõ ràng để tạo được sự tín nhiệm của cử tri; đề nghị đối với các ý kiến liên 

quan đến các công trình đầu tư như (trụ sở làm việc, đường, cầu, cống…) khi có 

ý kiến phải xem xét ưu tiên để khắc phục sớm tránh gây thiệt hại về ngân sách 

nhà nước (như đường Trường Chinh từ đi vào xã Hà Mòn; trụ sở cơ quan của 

xã Hà Mòn hư hỏng nặng nhưng vẫn chưa khắc phục…). 

9.5. Tổ đại biểu xã Ngọk Wang: Tại Mục I (Giao thông) phần 5. Việc 

trả lời của UBND đối với cử tri Trần Thị Lánh, TDP7, thị trấn là chưa rõ ràng: 

Đề nghị UBND huyện báo cáo rõ lý do Ban Thường vụ Huyện ủy chưa thống 

nhất đầu tư tuyến đường này (không trích dẫn công văn như báo cáo đã nêu). 

10. Báo cáo số 976/BC-UBND ngày 09/11/2022 về công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023:   

Tổ đại biểu xã Đăk Hring: Việc đánh giá về hạn chế là chưa phù hợp, 

đầy đủ; cần đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan chức 

năng trong công tác phòng chống tham nhũng. 
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11. Báo cáo số 995/BC-UBND, ngày 14/11/2022 về kết quả thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022 và kế 

hoạch năm 2023. 

Tổ đại biểu xã Ngọk Wang: Phần kế hoạch năm 2023, cần có thêm giải 

pháp: Bổ sung nguồn vốn cho các xã vừa đạt Nông thôn mới để duy trì và giữ 

vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện một số tiêu chí đạt “non” 

cũng như một số cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ đối với xã nông thôn mới. 

12. Ý kiến khác 

12.1. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Hring đề nghị:  

- Theo Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND quy định “Đối với thôn có từ 350 

hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền...”. Để có cơ sở xây dựng dự toán kinh phí và 

thực hiện việc chi trả theo đúng quy định, đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng, 

ban chuyên môn tham mưu UBND huyện có văn bản hướng dẫn cụ thể (thẩm 

quyền xác nhận) về việc xác nhận số hộ gia đình ở các thôn trên địa bàn các xã.  

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm 

tra, xử lý các trạm cân hiện nay trên địa bàn một số xã, thị trấn.  

- Theo kết luận thanh tra của cơ quan chức năng về quản lý đất đai trên 

địa bàn huyện thì trong tổng số 86 trường hợp cấp sai quy định. Trong đó, tại 

khu 3.7 xã Đăk Hring có trên 24/31 trường hợp. Hiện nay, cơ quan chức năng có 

thẩm quyền đã xử lý như thế nào? 

12.2. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Ui và xã Đăk Ngọk:  

- Ngoài định mức chi thường xuyên của UBND xã được phân bổ hàng 

năm, đề nghị huyện bổ sung thêm kinh phí hoạt động của đại biểu HĐND xã. 

(Kinh phí khoán chi tiếp xúc cử tri 2.000.000/đại biểu/năm theo điều 9 Nghị 

quyết số 81/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum).  

- Hiện nay theo báo cáo việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn huyện chỉ có các doanh nghiệp đủ khả năng vận dụng, còn 

các hộ gia đình chưa có được mô hình do đó huyện cần có chính sách hỗ trợ cho 

hộ hộ gia đình ứng dựng công nghệ cao vào sản xuất.  

- Xã Đăk Ui có diện tích lúa nước tương đối lớn, tuy nhiên diện tích người 

dân sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn thấp đặc biệt là việc 

ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất dẫn đến năng xuất còn thấp. Đề nghị 

huyện có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho xã xây dựng cánh đồng mẫu lớn và việc 

ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để xây dựng thương hiệu gạo 

thơm Đăk Hà và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.  

- Đề nghị UBND huyện xem xét, bổ sung hạng mục xây dựng cầu qua 

suối nối giữa thôn Đăk Bình và thôn Đăk Kđem xã Đăk Ngọk; hạng mục xây 

mới Hội trường thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Đây là các công trình phục vụ trực 

tiếp cho sản xuất, phát triển kinh tế và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân trên địa 

bàn các thôn, đã được cử tri ý kiến nhiều lần tại các buổi tiếp xúc cử tri tỉnh, 

huyện trên địa bàn xã.  
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- Đề nghị UBND huyện có giải pháp khắc phục tình trạng hụt thu phí, lệ 

phí, thuế môn bài trên địa bàn xã, các năm vừa qua, mức giao thu phí, lệ phí của 

UBND huyện giao cao hơn so với tình hình thực tế trên địa bàn, gây khó khăn 

trong thực hiện dự toán ngân sách năm.  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện trình HĐND huyện xem xét, bổ sung 

dự toán về kinh phí đặt mua báo, tạp chí cho đại biểu Hội đồng nhân dân (Khoản 

2, Điều 11: chế độ chi hỗ trợ đối với đại biểu HĐND tại Nghị quyết số 

81/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành quy định một 

số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh).  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến với BHXH huyện về đưa ra 

giải pháp tăng độ bao phủ BHYT, BHXH trên địa bàn huyện, không gắn trách 

nhiệm hoàn toàn cho chính quyền xã. 

12.3. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Ngọk Réo đề nghị:  

- Đề nghị UBND huyện cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nâng cấp tuyến 

đường liên xã từ Ngok Wang đến Ngok Réo, trong đó có đoạn từ Thôn Kon Bơ 

Băn đi Kon Jong.  

- Đề nghị sớm xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị kéo dài của người dân 

đặc biệt liên quan đến giải quyết đất chồng lấn và việc xây dựng nhà tạm của một số 

hộ dân.  

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục có ý kiến với nhà máy xử lý rác thải DH về 

việc gây ô nhiễm môi trường thường xuyên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc 

sống sinh hoạt của một số hộ dân thôn 1 và thôn 5 xã Hà Mòn.  

- Tạo điều kiện cho Nhân dân trồng rừng năm 2023 trên đất chồng lấn. 

12.4. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Hà Mòn đề nghị: Đề nghị thường  

xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đối với Nhà máy xử lý rác của Công ty 

TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH để đảm môi trường, không 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. 

12.5. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Long, Đăk Pxi đề nghị:  

- Làm rõ các chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch (các khoản thu chi ngân 

sách như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước trung ương: 76,5 %; Thu từ doanh 

nghiệp Nhà nước địa phương: 50,2 %; Thu phí và lệ phí: 62,1 %; Thuế sử dụng 

đất phi nông nghiệp: 15,7%; Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 56,1%; Thu khác 

ngân sách: 52,2%; Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi nông sản khác: 84,1%).  

- Giải trình, làm rõ việc chuyển nguồn cao: 38,8 tỷ; Chi nộp ngân sách cấp 

trên 1.454,5 triệu đồng; Tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách 6.305,2 triệu 

đồng (Trong đó: Ngân sách huyện 6.105,4 triệu đồng). Thu tiền sử dụng đất 

19/20 tỷ, trong khi bán đấu giá thu 27 tỷ. Lý do, nguyên nhân thu chi như trên. 

- Chỉ đạo các cơ quan tham mưu thuộc huyện có giải pháp, sớm thực hiện 

xử lý đối với các hộ dân không lên ở ổn định tại khu di dân xã Đăk Long.  

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp, sớm cấp bìa đỏ đối với các hộ 

lên ở ổn định ở khu di dân (85 hộ) thôn Pa Cheang, xã Đăk Long và thôn Đăk 

Rơ Wang (09 hộ) xã Đăk Pxi.  
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- Quan tâm chỉ đạo cơ quan liên quan dịch chuyển một số trụ điện nằm sát 

đường tỉnh lộ (phía trước trụ sở UBND xã Đăk Pxi) gây nguy hiểm cho tham 

gia giao thông. 

- Quan tâm huyện quan tâm, sớm đầu tư xây dựng cầu treo thôn Long 

Đuân, xã Đăk Pxi phục vụ học sinh và nhân dân đi lại trong mùa mưa. 

-  Quan tâm bố trí xây dựng trụ sở xã Đăk Pxi vào năm 2023 gắn với nông 

thôn mới; hỗ trợ kinh phí để đóng bàn ghế phòng họp của xã. 

- Quan tâm, tạo mọi điều kiện đầy tư xây dựng đập Đăk Pơ Ê tại thôn  

Kon Đao Yôp, xã Đăk Long để đảm bảo nước tưới tiêu cho hơn 20 ha lúa và cây 

cà phê của dân. 

- Giải trình việc học sinh thi đầu vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 tỷ lệ đạt 

thấp, nguyên nhân, giải pháp trong thời gian đến. 

- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm tham mưu triển khai đầu tư, 

xây dựng tuyến cầu tràn qua suối Đăk Ia tại thôn KonTeo ĐăkLấp xã Đăk Long. 

- Kiến nghị, đề xuất cấp trên xem xét, quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu 

tư xây dựng cầu bê tông qua sông Pxy nối tỉnh lộ 677 với đường tránh lũ (Thôn 

Pa Cheang, xã Đăk Long). Hiện tại, cầu treo nhỏ, khó khăn trong việc giao 

thương hàng hóa và phát triển kinh tế ở hai khu vực hai bên bờ sông. 

- Quan tâm rà soát, quy hoạch, bố trí đầu tư xây dựng vị trí mới để đảm 

bảo cho việc học tập của học sinh tại điểm trường thôn Kon Teo Đăk Lấp (Hiện 

điểm trường này có hơn 300 học sinh mẫu giáo và cấp 1; đường dân sinh đi sản 

xuất đi ngang trước phòng học gây mất tập trung trong giờ học, nguy hiểm 

trong lúc giải lao và thiếu quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh 

và giáo viên).  

12.6. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk La đề nghị:  

+ Đề nghị UBND huyện quan tâm, tăng cường công tác  kiểm tra tại Cụm 

công nghiệp xã Đăk La, tránh để xảy ra ô nhiễm môi trường. 

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đối với Nhà máy xử lý rác 

của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH để đảm môi 

trường, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. 

12.7. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Mar đề nghị: 

- Bố trí kinh phí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ 

đối tượng 4 của các xã năm 2023. 

- Bố trí kinh phí thực hiện số hóa Hồ sơ Hộ tịch theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh theo Công văn 3085/UBND-NC ngày 16/9/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ 

triển khai thực hiện Số hoá Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Tư 

pháp (Mức kinh phí triển khai tại mỗi xã là 80 triệu đồng). 

- Bố trí kinh phí thực hiện chi trả chế độ cho người làm nhiệm vụ tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo năm 2022 và các năm tiếp theo 

Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐNĐ và Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Kon Tum (Mức chi khoảng 24 triệu/năm cho một xã). 
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- Bố trí kinh phí chi trả cho các tổ hòa giải trên địa bàn xã là 8,4 triệu/năm 

theo Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh Kon Tum. 

- Khẩn trương bố trí khắc phục loa truyền thanh không dây tại các xã. 

- Bố trí kinh phí để sữa chữa Trụ sở làm viện của Đảng ủy - HĐND - 

UBND - UBMTTQVN xã và xây mới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ 

phận một cửa) để đảm bảo tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc của 

các chức danh thuộc cấp xã theo Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, ngày 

27/12/2017 của Chính phủ. 

- Sớm bố trí nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 

14 đi vào thôn Kon Gung, cụm công nghiệp. 

- Bố trí kinh phí để làm cấu từ thôn 4 qua TDP 4b thị trấn Đăk Hà vì cầu 

này do nhân dân tự làm nên vào mùa mưa đi lại khó khăn. 

- Sớm bố trí kinh phí xây mới nhà rông thôn Kon Gung vì nhà rông thôn 

Kon Gung đã xuống cấp, hư hỏng nặng dẫn đến nhân dân không tổ chức sinh 

hoạt được ảnh hưởng đến duy trì các lễ hội, hội họp của thôn. 

- Xây dựng kế hoạch đấu giá đất tại khu vực đất tại 4,7 ha, thôn 5 xã Đăk 

Mar để có nguồn vốn xây dựng trên địa bàn. 

- Hỗ trợ kinh phí cho Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoạt động theo chương trình 

mục tiêu quốc gia. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia, thảo luận Tổ của đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện trình Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa 

VI. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ những 

nội dung nêu trên gửi Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước 11 giờ 00 

phút ngày 10/12/2022./. 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên (Trình Kỳ họp thứ 5); 

- TT HĐND huyện;                                                                                  
- UBND huyện;  

- Các Ban HĐND huyện;                         

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT.     

  

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
 

Phạm Văn Lập             
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