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BÁO CÁO  

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII 

 

A. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN 

I. THÀNH PHỐ KON TUM 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

Cử tri A Lip, thôn Plei Weh, xã Ia Chim kiến nghị: Về cao su liên kết 

tại khu vực đồi Ba Chấm (giữa Nông trường cao su Tân Hưng với một số hộ dân 

thôn Plei Weh), đến nay qua 11 năm mà hộ liên kết chưa được khai thác, trong 

khi người dân không có đất sản xuất, đời sống hết sức khó khăn. Đề nghị UBND 

tỉnh làm việc với Tập đoàn cao su Việt Nam có biện pháp thanh lý, trả đất lại 

cho dân để trồng các loại cây khác phù hợp hơn(1). 

II. HUYỆN IA H'DRAI 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

Cử tri Nông Tiến Lập, thôn 9, xã Ia Tơi; cử tri Đỗ Thị Quyên, thôn 3, 

xã Ia Dom và cử tri Lương Văn Biêng, thôn 2, xã Ia Đal kiến nghị: Hiện trên 

địa bàn thôn đã có sóng điện thoại, nhưng sóng 4G rất yếu. Đề nghị UBND tỉnh 

xem xét, yêu cầu nhà cung cấp mạng lắp đặt, nâng cấp trạm BTS hoặc kéo 

đường truyền cố định để phục vụ nhu cầu lao động, học tập, giải trí của con em 

và Nhân dân trên địa bàn(2).  

III. HUYỆN NGỌC HỒI  

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

Cử tri Đỗ Xuân Hoè, thôn Ngọc Thư, xã Đăk Xú kiến nghị: Hệ thống 

mương dẫn nước tưới tiêu từ đập Đăk HNiêng về các khu sản xuất của thôn 

Ngọc Thư, Ngọc Yên Phúc nhỏ hẹp, không đủ nước tưới vào mùa khô, bị bồi 

                                           
(1) Cử tri xã Ia Chim kiến nghị sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII (UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 

348/BC-UBND ngày 09/11/2021 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 

HĐND tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII); Cử tri A Hưng, thôn Plei Weh, xã Ia Chim 

kiến nghị trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII (UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 

27/4/2022 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa 

XII), nhưng cử tri không đồng ý và tiếp tục kiến nghị.   
(2) Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII (UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 101/BC-

UBND ngày 27/4/2022), nhưng cử tri không đồng ý và tiếp tục kiến nghị. 
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lấp vào mùa mưa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, 

khảo sát, nâng cấp mở rộng hệ thống kênh để đảm bảo nước tưới tiêu sản xuất, 

vì hiện nay Nhân dân đã chuyển đổi từ trồng lúa nước sang trồng cây công 

nghiệp dài ngày (như: cà phê) khá lớn nên cần lượng nước tưới lớn hơn; lượng 

nước tưới vào mùa khô không đảm bảo.(3) 

B. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG 

I. HUYỆN IA H'DRAI 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

Cử tri Trương Văn Thành, thôn 9, xã Ia Tơi và cử tri Phan Văn 

Quang, thôn 1, xã Ia Đal kiến nghị:  

1. Tỉnh lộ 675A trên địa bàn huyện đã được thi công từ nhiều năm trước, 

hiện đã làm xong được một số đoạn. Tuy vậy, tiến độ thi công đoạn đi qua thôn 

9,  xã Ia Tơi rất chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, mùa mưa thì lầy 

lội, mùa khô thì bụi bẩn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên 

quan kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đoạn đường này nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, ổn định đời sống cho Nhân dân. 

2. Chất lượng thi công Tỉnh lộ 675A (đoạn đi qua thôn 1, xã Ia Đal) có 

một số đoạn không đảm bảo, mặt đường có hiện tượng rạn nứt và còn khoảng 

100m tạm dừng thi công từ năm 2021 đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Lý do: 

Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công (Công ty Trường Long) đã làm hư 

hỏng 01 ao cá, 02 nhà dân bị nứt tường, nền nhà nhưng đến nay vẫn chưa được 

giải quyết, bồi thường. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo chủ đầu tư rà soát, 

bồi thường, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các đoạn đường trên nhằm 

bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông. 

II. HUYỆN KON PLÔNG 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

Cử tri huyện Kon Plông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường tiếp tục tiến hành đo đạc chính quy và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho Nhân dân trên địa bàn huyện. 

III. HUYỆN TU MƠ RÔNG 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

Cử tri huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ 

trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất để tổ chức chợ phiên Sâm Ngọc Linh theo 

chủ trương của tỉnh. 

                                           
(3) Kiến nghị trên đã được Ban Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Kon Tum trả lời tại Công văn số 

152/BQL-KTQLCT ngày 08/10/2021, UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 09/11/2021 và 

Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 27/4/2022, nhưng cử tri Đỗ Xuân Hòe không nhất trí, tiếp tục kiến nghị. 
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C. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ Ở TỪNG ĐỊA PHƯƠNG 

I. THÀNH PHỐ KON TUM 

Lĩnh vực Pháp chế: 

1. Cử tri Trịnh Xuân Linh, thôn 2, xã Đăk Cấm kiến nghị: Khi ông đi 

làm thủ tục tặng, cho đất đai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, các 

nhân viên tiếp nhận hồ sơ không hướng dẫn một lúc để gia đình bổ sung một lần 

mà mỗi lần sai một vấn đề buộc ông đi lại nhiều lần, thời gian kéo dài hơn ba 

tháng, gây phiền hà, bức xúc. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấn chỉnh công 

chức, nhân viên tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn một lần 

là đầy đủ hồ sơ, tránh để công dân đi lại nhiều lần tốn kém thời giờ, tiền bạc. 

2. Cử tri phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề 

nghị UBND tỉnh kiểm tra lại việc tiếp công dân theo quy định của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường, vì theo lịch tiếp, công dân đến nhưng không được 

tiếp. 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

3. Cử tri Trần Thị Thìn, tổ dân phố 4, phường Trần Hưng Đạo kiến 

nghị: Hiện nay, Nhân dân rất bức xúc về diện tích đất trồng cao su tại lô số 26, 

27 và lô 44. Vì trước đây, diện tích đất này do Nhân dân tự khai hoang, sau này 

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum cùng với chính quyền địa phương vận 

động Nhân dân đưa vào hợp đồng trồng cao su ăn chia theo tỷ lệ 4/6 với thời 

gian là 20 đến 30 năm, sau thời gian này Công ty cao su trả lại đất cho dân để 

canh tác. Hiện nay, diện tích đất này đã được tỉnh cấp bìa cho Công ty cao su, 

cho nên Nhân dân bức xúc. Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV 

Cao su Kon Tum xem xét, giải quyết, trả lại đất cho dân để đảm bảo quyền lợi 

cho người dân, vì hiện nay dân không có đất để sản xuất và làm ăn.  

4. Cử tri Thái Ngọc Kim, thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang kiến 

nghị: Khu vực đất bến xe Kon Tum (mới) ban đầu chỉ quy hoạch đường tránh, 

không có quy hoạch bến xe và cây xăng. Sau đó tỉnh điều chỉnh quy hoạch bến 

xe và cây xăng trên vị trí đất này cách khoảng 100m, trong đó có đất của tôi. 

Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giao một phần đất cho Công ty 

cao su để trồng lại cây cao su, còn phía đất của người dân đang canh tác, phát 

triển kinh tế thì thu hồi chặt phá cây cao su, san ủi để làm bến xe. Làm như vậy 

đúng hay sai? Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết thỏa đáng cho người có 

đất ở khu vực này. 

5. Cử tri Đỗ Văn Lý, tổ dân phố 7; cử tri Trần Huy Dương, tổ dân 

phố 11, phường Quang Trung kiến nghị: Các công trình quy hoạch là đúng 

theo Hiến pháp và pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sau 5 năm không thực 

hiện quy hoạch thì điều chỉnh cho phù hợp, quy hoạch không khả thi đề nghị bỏ. 
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6. Cử tri Trịnh Xuân Linh, thôn 2, xã Đăk Cấm kiến nghị: Tại tuyến 

tránh đường Hồ Chí Minh giao nhau với Tỉnh lộ 671 (đoạn đi qua xã Đăk Cấm) 

do góc cua bị hẹp, che khuất tầm nhìn người tham gia giao thông nên thường 

xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo 

các ngành chức năng liên quan kiểm tra, mở rộng các góc cua, mở rộng tầm nhìn 

để hạn chế tối đa tai nạn giao thông tại điểm giao thông này. 

7. Cử tri A Yung, thôn Đăk Rơ Đe, xã Ngok Bay kiến nghị: Tỉnh lộ 

675 (đoạn từ Nhà máy Gạch Tuynel Đức Bảo đến Cầu số 3) chưa có đèn chiếu 

sáng công lộ nên vào ban đêm người dân đi lại khó khăn, mùa mưa hay bị sạt lở 

đất, đường trơn trượt và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND 

tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành chức năng liên quan đầu tư hệ thống đèn chiếu 

sáng công lộ tại đoạn đường này. 

8. Cử tri Mai Thị Kim Liên, thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh 

kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bỏ 

hoặc thay đổi giải phân cách trên Quốc lộ 24 cho phù hợp (đoạn từ ngã 5 Đăk 

Cấm đến Khu vườn ươm). 

9. Cử tri Nguyễn Thị Mùi, tổ dân phố 3, phường Duy Tân kiến nghị: 

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất áp dụng 

thời gian xuống còn 1 đến 2 năm, vì bảng giá đất áp dụng 5 năm là quá dài, 

không phù hợp với giá cả thị trường biến động từng năm. 

10. Cử tri Phạm Văn Tình, tổ dân phố 1, phường Ngô Mây kiến nghị: 

Cách đây 6 đến 7 tháng cử tri đã hỏi đại biểu HĐND tỉnh và được đại biểu Lê 

Ngọc Tuấn trả lời là đầu năm 2022, Tỉnh lộ 675 (đoạn Nguyễn Hữu Thọ thuộc 

phường Ngô Mây) sẽ được thi công, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thấy có 

dấu hiệu thi công. Đề nghị UBND tỉnh trả lời có làm hay không để Nhân dân 

chủ động xử lý nước tràn từ đầu nguồn. 

11. Xã Kroong  

11.1. Cử tri Huỳnh Bá Thịnh, thôn Trung Nghĩa Đông kiến nghị: Đề 

nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum khi cưa cây để 

tái canh thì phải hỗ trợ một phần cho hộ nhận khoán để đảm bảo thu nhập cho 

người dân trong thời gian tái canh cây cao su. Nguyện vọng của các hộ nhận 

khoán không muốn tiếp tục ký hợp đồng nhận khoán mà muốn Công ty TNHH 

MTV Cao su Kon Tum trả lại đất cho dân. 

11.2. Cử tri Nguyễn Đức Tuấn, thôn Trung Nghĩa Đông kiến nghị: 

Con đường đi sản xuất vào khu Rừng Dầu, Công ty Thủy điện PleiKrông đã đền 

bù từ năm 2004; UBND thành phố cũng đã hỗ trợ nâng cấp để con đường khỏi 

lầy lội vào năm 2019. Đến nay, con đường này đã xuống cấp. Đề nghị UBND 

tỉnh kiến nghị Công ty Thủy Điện PleiKrông xem xét, hỗ trợ kinh phí để bê tông 
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hóa con đường này nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại sản xuất và vận 

chuyển nông sản. Về lâu dài, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng 

khảo sát mở Tỉnh lộ thông qua tuyến đường này để giao thương kinh tế giữa 

thành phố Kon Tum với huyện Đăk Hà nhằm góp phần phát triển kinh tế cho địa 

phương.(4) 

12. Cử tri Lê Hoài Thì, thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1, xã Đăk BLà kiến 

nghị: Thực hiện di dân dân kinh tế mới (thôn Đăk Hưng, thôn Đăk Hà cũ) liên 

kết đất trồng cao su, vì một số hộ vắng mặt lúc làm hồ sơ đất nên chưa làm được 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cao 

su và các cơ quan chức năng các cấp xem xét giải quyết cho các hộ.  

II. HUYỆN ĐĂK GLEI 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

1. Cử tri A Thơm, thôn Mô Po và cử tri A Huân, thôn Làng Mới, xã 

Mường Hoong kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ giống sâm Ngọc 

Linh, vì giống sâm Ngọc Linh giá cả rất cao người dân không có điều kiện để tự 

mua giống. 

2. Cử tri xã Đăk Long kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh sớm đầu tư nâng 

cấp, sửa chữa tuyến đường ĐH85 từ xã Đăk Môn đến Đồn Biên phòng Đăk 

Long (673). Hiện nay, tuyến đường này đã hư hỏng, nhiều đoạn xuống cấp 

nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân. Đây là tuyến đường 

quan trọng, nhưng nguồn vốn để đầu tư, sửa chữa quá lớn, vượt khả năng ngân 

sách của huyện. 

III. HUYỆN ĐĂK HÀ 

Lĩnh vực Pháp chế: 

1. Cử tri Y Nông, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Hring kiến nghi: Tôi là 

đại biểu HĐND 2 cấp (cấp xã và cấp huyện) nhiệm kỳ 2016-2021. Theo Nghị 

quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/6/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định thì được hưởng phụ cấp đại biểu HĐND các cấp. Tuy nhiên, 

trong nhiệm kỳ 2016-2021, tôi và một số đại biểu trên địa bàn huyện chỉ được 

hưởng 01 phụ cấp cao nhất là đại biểu HĐND cấp huyện, không được hưởng 

phụ cấp đại biểu HĐND cấp xã. Ngày 15/10/2021, trên mục trả lời ý kiến, kiến 

nghị của Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ có trả lời như sau: “Nghị quyết số 

1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về chế độ, chính sách và các điệu kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu 

HĐND không có điều khoản quy định về việc đại biểu HĐND hai cấp chỉ được 

                                           
(4) Ý kiến này đã được cử tri xã Kroong kiến nghị nhiều lần và tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 

HĐND tỉnh Khóa XII ngày 16/11/2021 đã được đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 

thu và hứa sẽ xem xét giải quyết.  
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hưởng 01 mức hoạt động phí của đại biểu HĐND. Do đó, khi vừa là đại biểu 

HĐND cấp huyện, vừa là đại biểu HĐND cấp xã thì được hưởng mức phụ cấp 

hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện và của đại biểu HĐND cấp xã”. Theo 

ý kiến trả lời của Bộ Nội vụ như vậy, thì tôi và những đại biểu HĐND 02 cấp có 

được chỉ trả phụ cấp đại biểu HĐND của 02 cấp hay chi được hưởng 01 phụ cấp 

của đại biểu cấp cao hơn? Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có văn bản để hướng 

dẫn thực hiện theo đúng quy định.   

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

2. Cử tri A Đủ, thôn Đăk Wet; cử tri Đỗ Dương Vũ và Phạm Văn 

Dựa, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi kiến nghị: Việc trả lời, giải quyết, bồi 

thường của các Công ty thủy điện trên địa bàn xã đối với nhà cửa, đất đai bị 

ngập trên cao trình và thiệt hại do ảnh hưởng bởi con bão số 6, số 9 năm 2020 

chưa thỏa đáng, chưa dứt điểm, gây thiệt thòi cho người dân (ví dụ: Trước đây 

bồi thường gấp 3 lần, nhưng hiện nay chỉ hỗ trợ; đất sản xuất bị ngập cách đây 

10 năm, nhưng đến nay lại áp giá bồi thường với giá cũ của 10 năm trước…). 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp cùng các Công ty 

thủy điện có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và giải quyết cho người dân(5). 

3. Cử tri Nguyễn Trọng Quyết và Nguyễn Thị Thiềm, thôn Bình 

Minh, xã Hà Mòn kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường thuộc Dự án chuyển đổi 

nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Kon Tum (VnSAT Kon Tum) làm tại 

thôn Bình Minh đã gần hoàn thành, một số đoạn dốc nhưng không có rãnh thoát 

nước, khi mưa xuống nước và đất cát dồn xuống lấp vườn cây, đập chứa nước 

của các hộ gia đình dẫn đến có nguy cơ bị vỡ đập; hai bên lề đường đắp đất chưa 

đảm bảo dễ gây mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công xem xét, giải 

quyết để đảm bảo tài sản của người dân.  

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

kiến nghị: 

4.1. Hiện nay, hệ thống cảnh báo giao thông Quốc lộ 14 (đoạn trước 

trường Tiểu học Bế Văn Đàn) đã hư hỏng; đoạn đường này thường xuyên xảy ra 

tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, đề nghị Chi cục Quản lý đường 

bộ III.4 sửa chữa và lắp đặt thêm các hệ thống cảnh báo giao thông để đảm bảo 

cho các phương tiện và người qua lại. 

4.2. Hiện nay, tại khu vực gia đình tôi ở có hệ thống mương thoát nước 

dọc Quốc lộ 14 chạy qua, vào mùa mưa làm sói mòn vào đất của gia đình tôi. Đề 

                                           
(5) Ý kiến này được gửi đến trước, sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện. Hiện nay, UBND huyện đã phối hợp với 

các ngành của tỉnh triển khai thực hiện kết quả giải quyết tại Báo cáo số 244/BC-SCT ngày 13/5/2022 của Sở 

Công thương về việc báo cáo việc giải quyết kiến nghị liên quan đến công trình thủy điện Đăk Psi 5, Đăk Psi 6 

và được UBND huyện trả lời tại Báo cáo số 503/BC-UBND ngày 07/6/20225. 
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nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và đề nghị Chi cục Quản 

lý đường bộ III.4 xây lắp bờ kè, hệ thống mương thoát nước nhằm tránh sạt lở 

đến đất của gia đình tôi. 

5. Thị trấn Đăk Hà 

5.1. Cử tri Dương Thanh Hải, tổ dân phố 4b và cử tri Trần Văn 

Thuần, tổ dân phố 6 kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức 

năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra đo lường chất lượng của một số cây 

xăng và kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện 

Đăk Hà (cây xăng tại địa điểm TDP5, thị trấn Đăk Hà và cây xăng Bình Dương 

thôn 5, xã Hà Mòn…) để tránh trường hợp người dân mua phải xăng, phân bón 

giả, kém chất lượng, trong khi giá cả hiện nay rất cao.  

5.2. Cử tri Dương Thanh Hải, tổ dân phố 4b kiến nghị: Đề nghị 

UBND tỉnh có chính sách thu hút đầu tư các khu du lịch trên địa bàn tỉnh để tạo 

việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh và phát triển kinh tế tỉnh nhà ngày một 

mạnh hơn. 

6. Xã Đăk La  

6.1. Cử tri các thôn: 1, 4 và 9 kiến nghị: Hiện tại, một số đoạn kênh 

mương thủy lợi trên địa bàn xã Đăk La, huyện Đăk Hà do Ban Quản lý khai thác 

các công trình thủy lợi tỉnh quản lý đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm 

dẫn nước phục vụ Nhân dân sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý 

khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kịp thời kiểm tra, khắc phục.  

6.2. Cử tri Nguyễn Thanh Bình, thôn 6 kiến nghị: Đường bê tông thôn 

6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà được đầu tư xây dựng từ Dự án chuyển đổi nông 

nghiệp bền vững VnSAT (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ 

đầu tư), hiện tại chưa bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng nhưng chất 

lượng công trình ở một số đoạn không đảm bảo. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công kịp thời 

khắc phục. 

6.3. Cử tri Trần Đức, thôn 3 kiến nghị: Trước đây người dân mua Bảo 

hiểm xe máy 80.000 đồng/1 xe máy/1 năm và hiện nay 100.000 đồng/1 xe 

máy/3 năm;  khi xảy ra tại nạn giao thông thì hầu hết các phương tiện lại không 

được hưởng các quyền lợi theo quy định, trong khi quỹ bảo hiểm xe máy tương 

đối nhiều. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 

7. Cử tri A Nhin, thôn 9, xã Đăk La kiến nghị: Tỉnh ủy Kon Tum có 

chủ trương tổ chức |"Ngày hội bánh chưng xanh" nhân dịp Tết Nguyên Đán 

hằng năm (từ năm 2016 đến nay). Đây là một việc làm có ý nghĩa đối với người 

đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, hầu hết người đồng bào dân tộc thiểu số đã 
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biết cách gói bánh chưng, bánh tét để đón Tết Nguyên Đán nên việc dùng kinh 

phí hỗ trợ người dân đón Tết Nguyên Đán để gói bánh chưng thì không còn phù 

hợp. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, đề xuất Tỉnh ủy dừng chủ trương tổ chức 

"Ngày hội bánh chưng xanh" trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết 

Nguyên Đán hằng năm. 

IV. HUYỆN ĐĂK TÔ 

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 

Cử tri Vũ Anh Dương, thôn 3, xã Tân Cảnh kiến nghị: Việc quảng bá 

các điểm du lịch phải đúng thực chất và đảm bảo chất lượng để phục vụ du 

khách và thu hút khách du lịch. Thực tế hiện nay, khu du lịch Măng Đen còn có 

nhiều điểm chất lượng còn kém, công trình xây dựng chưa hoàn thành nhưng đã 

đưa vào kinh doanh dịch vụ. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đối với nội dung 

này. 

V. HUYỆN IA H'DRAI 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

Cử tri Hà Văn Hơn, thôn 9, xã Ia Tơi kiến nghị: Hiện nhà máy chế 

biến mủ cao su của Công ty đầu tư phát triển Duy Tân đã đi vào hoạt động gây 

mùi hôi thối làm ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực nhà máy. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, đề nghị Nhà máy xử lý mùi 

hôi thối, cải thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân sinh sống lâu 

dài trên địa bàn.  

VI. HUYỆN KON PLÔNG 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

1. Cử tri xã Măng Bút kiến nghị:  

1.1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đề nghị Bộ Nội vụ trình xin ý kiến Thủ 

tướng Chính phủ cho chủ trương phân định địa giới hành chính các xã giáp ranh 

của huyện Tu Mơ Rông với huyện Kon Plông theo nguyện vọng của cử tri và đề 

xuất của UBND huyện Kon Plông. 

1.2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(là đơn vị chủ đầu tư công trình) đẩy nhanh tiến độ thi công đập Đăk Snghé để 

phục vụ nhu cầu canh tác của Nhân dân trên địa bàn xã 

2. Cử tri A Khan, thôn Vi Ô Lắc, xã Pờ Ê kiến nghị: Đề nghị UBND 

tỉnh có phương án điều chỉnh giá đền bù thu hồi đất đối với những hộ dân thuộc 

diện bị thu hồi chuyển mục đích cho các công ty, doanh nghiệp làm dự án phù 

hợp với tình hình thực tế hiện nay. 
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VII. HUYỆN KON RẪY 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

Cử tri A Ba, thôn Kon RGỗh, xã Đăk Kôi kiến nghị: Tỉnh lộ 677 có 

nhiều đoạn hệ thống thoát nước dọc bị bồi lấp nên nước mưa tràn qua đường 

chảy tràn vào trong nhà dân ở phía dưới đường và vùi lấp đoạn tuyến thuộc 

mương thủy lợi Nước Chong, trong đó có đoạn qua thôn 3 (Km23+00 đến 

Km23+500). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, nạo 

vét rãnh thoát nước toàn tuyến Tỉnh lộ 677, trong đó có đoạn tuyến cụ thể như: 

- Bổ sung đoạn rãnh thoát nước dọc vượt qua kênh thủy lợi Nước Chong 

tại KM23+00 (khoảng 10m) để tránh bị đất cát vùi lấp kênh thủy lợi, ảnh hưởng 

đến việc sản xuất của người dân. 

- Bổ sung 01 hố thu tại vị trí KM23+100 (đối diện cổng chào thôn) trên 

tuyến rãnh dọc để thu nước từ phía khu dân cư chảy vào rãnh thoát nước dọc của 

Tỉnh lộ 677. 

VIII. HUYỆN NGỌC HỒI 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

1. Xã Đăk Xú 

1.1. Cử tri Lý Văn Vĩnh, thôn Phia Pháp và cử tri Trần Đình Tuấn, 

thôn Đăk Tang kiến nghị: Hiện nay, trên Quốc lộ 40 đi qua xã có một số tấm 

đan do xe lớn đi qua làm hư hỏng, làm xuất hiện các lỗ hổng lớn, rất nguy hiểm, 

có khả năng gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức 

năng kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 40 để đảm bảo an toàn 

giao thông. 

1.2. Thường trực HĐND xã kiến nghị: Quốc lộ 40 (đoạn Km02 điểm 

giao nhau ngã ba xã Đăk Xú) lưu lượng xe lưu thông nhiều, nhất là giờ cao 

điểm khi học sinh tan trường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, có các giải pháp đảm bảo an toàn 

cho người và phương tiện khi tham gia giao thông như: làm những con lươn 

giảm tốc hoặc lắp đặt tín hiệu giao thông (đèn xanh, đèn đỏ) tại nút giao thông 

này. 

1.3. Cử tri Tô Ngọc Định, thôn Ngọc Tiền kiến nghị: Quốc lộ 40 đoạn 

Km05 đến Km07 (đoạn qua thôn Ngọc Tiền, xã Đăk Xú) có nhiều đoạn đường 

cua gấp, khúc khuỷu gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia lưu 

thông. Thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra gây thiệt hại về người và 

phương tiện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, kiến nghị 

Bộ Giao thông vận tải nắn cung đường nhằm mở rộng tầm nhìn, hạn chế các 
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khúc cua nguy hiểm để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện 

tham gia giao thông. 

2. Xã Pờ Y 

2.1. Cử tri xã Pờ Y kiến nghị: Hiện nay, có một số tổ chức cá nhân 

muốn đầu tư phát triển Du lịch - Thương mại trên địa bàn xã Pờ Y, tại khu vực 

hồ Đăk Hniêng. Tuy nhiên, việc cho thuê mặt nước có thời hạn rất ngắn (chỉ 01 

năm), do vậy các tổ chức, cá nhân chưa yên tâm để đầu tư, phát triển Du lịch - 

Thương mại lâu dài tại khu vực lòng hồ Đăk Hniêng. Đề nghị UBND tỉnh xem 

xét, cho thuê dài hạn mặt nước lòng hồ thủy lợi Đăk Hniêng để các tổ chức, cá 

nhân yêu tâm đầu tư phát triển Du lịch - Thương mại trên địa bàn xã Pờ Y. 

2.2. Cử tri Nguyễn Châu Đường, thôn Iệc kiến nghị: Hồ sinh thái tại 

Cửa khẩu Quốc tế Pờ Y (hồ Âu Cơ) đã 01 lần bị tràn đập, gây thiệt hại rất lớn 

cho Nhân dân. Hiện nay, dù đã khắc phục nhưng chưa đảm bảo. Đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh kiểm tra lại chất lượng công trình này, 

nếu không đảm bảo thì đề nghị nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn hồ, đập 

và tính mạng, tài sản của cho Nhân dân phía hạ lưu. 

2.3. Cử tri Gia Minh Quốc, thôn Đăk Răng kiến nghị: Quốc lộ 40 

(đoạn qua thôn Đăk Răng, xã Pờ Y) còn khoảng 40m chưa được thu hồi, đầu tư 

vỉa hè. Để thuận tiện cho Nhân dân đi lại, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đầu tư 

để Nhân dân đi lại thuận lợi. 

2.4. Cử tri Nguyễn Châu Đường, thôn Iệc kiến nghị: Hiện nay, cử tri 

rất quan tâm đến việc hồ Đăk Hniêng có tiến hành nạo vét hay không? Nếu có sẽ 

tiến hành như thế nào? Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các 

công trình thủy lợi tỉnh tăng cường công tác quản lý trong phạm vi bảo vệ lòng 

hồ theo mốc cắm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2.5. Cử tri Thao Đoàn, thôn Tà Ka kiến nghị: Trong thời gian qua, các 

đơn vị thi công công trình nâng cấp, sửa chữa đập Đăk Hniêng đã làm nguồn 

nước ô nhiễm (do nước có xi măng, dầu máy) chảy vào hồ cá (khoảng 05 sào) 

làm cá chết và trong thời gian triển khai công trình tôi không nuôi cá được. Đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư dự án yêu cầu đơn vị thi công và các cơ 

quan chức năng xem xét, đền bù thiệt hại cho tôi. 

2.6. Cử tri Thao Đế, thôn Đăk Răng kiến nghị: Hiện nay, giá nước sạch 

trên địa bàn khá cao, gây khó khăn cho Nhân dân sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh 

quan tâm xem xét, đề nghị cơ quan, đơn vị cung cấp nước sạch giảm giá để 

khuyến khích Nhân dân trong thôn sử dụng nước sạch. 

 3. Cử tri thôn 7, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đầu đường N5 (giữa vị 

trí từ Chi cục Thuế đến nút giao đường Hồ Chí Minh) thường xuyên bị ngập 

nước vào mùa mưa, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hạ tầng giao 
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thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum kiểm tra, xử lý, khắc phục. 

IX. HUYỆN SA THẦY 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

1. Xã Sa Nghĩa  

1.1. Cử tri xã Sa Nghĩa kiến nghị: Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy được 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Hiện nay, tuyến đường 

giao thông từ trung tâm xã đi thôn Hòa Bình là tuyến đường chính kết nối các 

thôn trên địa bàn xã; đồng thời đây là tuyến đường dự phòng kết nối từ thành 

phố Kon Tum với Trung tâm huyện trong trường hợp Tỉnh lộ 675 (đoạn từ 

Trung tâm xã đi trung tâm huyện) gặp sự cố. Hiện nay, qua quá trình sử dụng 

tuyến đường này đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất 

lớn. Mặt khác, tuyến đường này có mặt đường nhỏ hẹp không đáp ứng nhu cầu 

vận chuyển hàng hóa của người dân ngày càng tăng. Trong những năm qua, 

UBND huyện có bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục một số vị trí nhưng do 

nguồn kinh phí hạn hẹp nên chỉ khắc phục tạm thời cho người dân đi lại. Trước 

tình trạng này, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư sửa chữa, mở rộng 

tuyến đường trục chính xã Sa Nghĩa (nối từ trung tâm xã đi thôn Hòa Bình kết 

nối Trung tâm huyện). 

1.2. Cử tri Phạm Văn Lực, thôn Nghĩa Dũng kiến nghị: Khi lắp đặt 

đường ống nước sạch, đơn vị thi công đã cắt đường bê tông và đường nhựa khu 

vực cổng chào thôn Nghĩa Dũng nhưng không trả lại hiện trạng, chỉ lấp đất qua 

loa nên người dân qua lại khu vực này nếu không chú ý rất dễ xảy ra tai nạn giao 

thông. Chính quyền xã Sa Nghĩa đã nhiều lần liên hệ với đơn vị thi công nhưng 

đơn vị vẫn chưa khắc phục. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án 98 

yêu cầu đơn vị thi công sớm khôi phục lại hiện trạng để đảm bảo an toàn cho 

người dân khi tham gia giao thông. 

2. Cử tri Võ Thanh Nghị, cử tri Phạm Văn Chi, thôn Ia Tri, xã Mô 

Rai kiến nghị: Tỉnh lộ 674 (từ làng Rẽ, xã Mô Rai đi xã Sa Sơn) hiện nay có 

nhiều điểm sạt lở làm đất, đá tràn ra đường (nhiều điểm sạt lở từ mùa mưa năm 

trước đến nay vẫn chưa được xử lý); một số đoạn bị bụi cây che khuất tầm nhìn, 

cây cao mọc phía trên mái ta luy dương gây mất an toàn cho người và phương 

tiện khi tham gia giao thông, nhất là vào mùa mưa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

Sở Giao thông vận tải sớm kiểm tra, khắc phục.  

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 

3. Cử tri xã Ya Tăng kiến nghị: Triển khai Nghị định số 100/2015/NĐ-

CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã 

hội; hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ vay vốn xây dựng, sửa 
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chữa nhà ở với mức tối đa lên đến 500 triệu đồng/căn. Đây là chính sách thiết 

thực, giúp cán bộ, công chức, viên chức ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. 

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục vay và các loại hoá đơn, chứng từ đi kèm khá rườm 

rà, tốn kém (hoá đơn thuế GTGT của vật liệu xây dựng hiện nay dao động từ 8% 

đến 20%, chi phí thẩm định giá dao động từ 2 đến 4 triệu đồng, tính bình quân 

một căn nhà chi phí phát sinh những hạng mục này từ 15 đến 50 triệu đồng). Do 

đó, đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum 

xem xét, giảm bớt một số thủ tục như: thẩm định giá, hoá đơn vật liệu xây dựng 

để tạo thuận lợi cho người vay. 

X. HUYỆN TU MƠ RÔNG 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 

1. Xã Đăk Na 

1.1. Cử tri xã Đăk Na kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty 

Vin Gin sớm triển khai dự án trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn xã Đăk Na để 

người dân có thể tham gia làm công nhân nhằm góp phần giải quyết việc làm. 

Đồng thời, tiến hành cắm mốc, cắm biển báo ranh giới để người dân biết không 

trồng Sâm vào lâm phần của Công ty Vin Gin quản lý. 

1.2. Cử tri thôn Lê Văng kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ 

đạo Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, huyện Đăk Glei có lâm 

phần giáp với Tiểu khu 202 và 204 thuộc thôn Lê Văng, xã Đăk Na giao một 

phần diện tích giáp ranh cho cộng đồng thôn Lê Văng quản lý bảo vệ rừng. Lý 

do: Lâm phần giáp ranh rất xa Trạm quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý khu 

bảo tồn, trong khi người dân xã Đăk Na chỉ đi khoảng 1 giờ đồng hồ đã đến nơi, 

vì vậy nên giao lâm phần giáp ranh cho người dân thôn Lê Văng quản lý bảo vệ 

sẽ tốt hơn. 

1.3. Cử tri thôn Mô Bành 1, Mô Bành 2 kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị quản lý thủy lợi Bo Ve) 

kiểm tra, khắc phục, sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi Bo Ve. Lý do: Kênh dẫn 

nước thấp hơn mặt ruộng nên cánh đồng Bo Ve chỉ canh tác lúa 1 vụ là vụ mùa 

(nhờ nước mưa) còn vụ Đông - Xuân thì bỏ hoang (từ 5 đến 6 năm nay) rất lãng 

phí. 

2. Cử tri xã Đăk Rơ Ông kiến nghị: Hiện nay, tại Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông chưa có máy chạy thận. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở 

Y tế hỗ trợ, đầu tư máy chạy thận cho Trung tâm Y tế huyện để phục vụ khám 

chữa bệnh cho Nhân dân. 

3. Cử tri xã Đăk Tờ Kan kiến nghị  

3.1. Cử tri xã Đăk Tờ Kan kiến nghị: Các dự án trồng rừng sử dụng 

nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thông qua hình thức đấu thầu với nhiều hồ sơ, 
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thủ tục phức tạp, thời gian kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian trồng 

rừng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có cơ chế đặc thù đối với vấn đề này. 

3.2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình 

thủy lợi tỉnh đang quản lý các công trình thủy lợi tại địa bàn xã có kế hoạch sửa 

chữa kênh mương thủy lợi để phục vụ sản xuất cho Nhân dân hoặc bàn giao lại 

cho địa phương quản lý. 

3.3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông 

sớm đầu tư, hỗ trợ hệ thống truyền thanh cho xã. 

D. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH, KHÔNG RÕ NỘI 

DUNG VÀ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ GIẢI THÍCH, THÔNG TIN LẠI VỚI 

CỬ TRI 

I. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH 

1. Cử tri Y Đức, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị: Gia 

đình bà có đất ở đường bao khu dân cư phía Nam. Đất của gia đình bà đang sử 

dụng hiện nay là do ông, bà khai hoang từ thời xa xưa và để lại cho gia đình bà 

sử dụng cho đến nay. Ngày 29/9/2019, UBND thành phố ra quyết định thu hồi 

đất đã làm cho gia đình bà và các hộ dân bị thu hồi rất bức xúc. Vì thế đã gửi 

đơn kiến nghị đến Trung ương (Tổng cục quản lý đất đai). Ngày 25/10/2021, 

Tổng cục quản lý đất đai đã có văn bản trả lời các đơn thư kiến nghị của người 

dân, đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết (thời hạn giải quyết trước 12/2021); 

nhưng đến nay đã quá thời hạn 06 tháng nhưng tỉnh chưa giải quyết, trả lời. 

2. Cử tri Lê Thị Quý, số 251 Lê Hồng Phong, phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum kiến nghị: Gia đình bà có thửa đất diện tích 03 ha tại khu 

đường bao tại xã Chư Hreng (hiện đang mở quán cà phê Xanh). Trước đây, gia 

đình bà đã hiến 03 sào đất để phục vụ quá trình xây dựng công trình giao thông 

đường bao. Tuy nhiên sau khi con đường được hoàn thiện, ngày 27/9/2019, 

UBND thành phố ra quyết định thu hồi đất của gia đình bà. Tháng 10/2021, bà 

cùng các hộ dân khác bị thu hồi đất đã làm đơn gửi Tổng cục Quản lý đất đai đề 

nghị xem xét giải quyết. Tổng cục đã xem xét đơn và gửi văn bản đề nghị 

UBND tỉnh trả lời trước ngày 31/12/2021. Hiện nay, đến tháng 6/2022, gia đình 

bà vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi nào từ phía UBND tỉnh. 

3. Cử tri Trương Minh Tuyên, tổ dân phố 2, phường Ngô Mây, thành 

phố Kon Tum kiến nghị: Tại ngã tư đường Phan Đình Phùng và Ngụy Như 

Kon Tum, 6 tháng rồi mà vẫn chưa có đèn vàng báo hiệu đi chậm, mật độ 

phương tiện tham gia giao thông cao, xe cộ đổ dốc với tốc độ cao thường xuyên 

xảy ra tai nạn (ít nhất 1 tuần/vụ), đề nghị các cấp xem xét giải quyết sớm. 
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4. Cử tri Nguyễn Hữu Lộc, tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum  kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên 

quan sớm giao đất cho tổ 4 phường Quyết Thắng để xây dựng hội trường phục 

vụ sinh hoạt hội họp của bà con nhân dân. 

5. Cử tri Lê Công Mạnh, tổ dân phố 3, phường Ngô Mây, thành phố 

Kon Tum kiến nghị: Đường Giáp Văn Cương chưa có hệ thống thoát nước 2 

bên đường, mỗi khi mưa lớn nước, bùn, đất đá tràn ra đường, tràn vào nhà dân, 

Nhân dân đi lại trượt ngã. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành chức 

năng liên quan kiểm tra, khắc phục. 

6. Cử tri Lê Hoài Thì, thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1, xã Đăk BLà, thành 

phố Kon Tum kiến nghị: Người dân xin cấp tăng diện tích Quốc lộ 24 cũ, theo 

quy hoạch tuyến đường là 25m (hiện nay quy hoạch này rút gọn còn 10m), 

người dân muốn cấp tăng diện tích đang sử dụng nhưng khi qua Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thành phố không được giải quyết. Đề nghị quý cấp xem 

xét. 

II. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ KHÔNG RÕ NỘI DUNG 

1. Cử tri Phạm Văn Tình, tổ dân phố 1, phường Ngô Mây, thành phố 

Kon Tum kiến nghị: 

Về khu vực đường tránh phía Tây:  

- Nhân dân trên địa bàn phường rất quan tâm, đường tránh phía Tây đã 

triển khai rồi nhưng mà có thực hiện hay không? Khi nào triển khai thực hiện để 

cho nhân dân biết và chuẩn bị trong công tác sản xuất, xây dựng nhà ở…  

- Khi có Nghị quyết 13 đề nghị thông báo sớm cho nhân dân và làm rõ 

diện tích làm đường và hành lang đường, Quỹ đất thu hồi 40, 50m thu hồi với 

mục đích gì cần làm rõ để nhân dân nắm. 

2. Cử tri Trương Thị Nhung, thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong, 

thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp trên vì hiện 

nay giá điện, giá ga, giá xăng tăng cao; học phí các trường học cao, sách giáo 

khoa các lớp học hiện nay cũng thay đổi, cải cách hàng năm, tăng giá, nên ảnh 

hưởng rất nhiều đến nhu cầu cuộc sống của người dân. 

3. Cử tri A Bir, thôn Plei Klech, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum 

kiến nghị: Hiện nay, khi thực hiện các thủ tục hành chính (như: Đề nghị cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chế độ chính sách khác…) mặc dù 

người dân đã có thẻ Căn cước công dân nhưng một số cơ quan, đơn vị vẫn yêu 

cầu cung cấp sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền 

xem xét thống nhất cách làm thủ tục hành chính đơn giản hơn. 
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4. Cử tri Ngô Đình Chánh và cử tri Ngô Đức Thắng, thôn Măng La, 

xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum kiến nghị: Hiện nay Nông trường Cao su 

Thanh Trung đã tiến hành cắt cây tái canh cây cao su tại lô 38 trên địa bàn xã 

Kroong, các hộ dân thôn Kon Hơ Ngo Klah và thôn Măng La mong muốn cấp 

có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ tiền công khai hoang hoặc cấp lô đất ở, thẻ 

Bảo hiểm y tế 01 năm cho các hộ dân. 

5. Cử tri Trần Đình Thương, tổ dân phố 1, phường Ngô Mây, thành 

phố Kon Tum kiến nghị:  

(1). Theo Nghị quyết 06, đường tránh phía Tây, mặt đường 14 mét là tính 

cả vỉa hè rồi, thứ 2 đường Nguyễn Chí Thanh nằm trùng đường tránh phía Tây 

cũng đủ 20 mét tại sao lấy đất của dân tới 40 mét? Như vậy, mở đường 2 lần là 

chúng tôi bị thu 20 mét cả mở đường và vỉa hè, giờ nếu thu của dân 40 mét nữa 

thì người dân lấy gì để sống.  

(2). Nếu Nhà nước thu hồi quỹ đất của dân để phân lô bán nền vậy thì 

người dân cũng phân lô bán nền được không. Nhà nước ra chủ trương cái gì có 

lợi cho dân thì làm, cái gì có hại cho dân thì tuyệt đối không được làm vậy tại 

sao vẫn làm? 

(3). Đường Phan Kế Bính đã gỡ bỏ quy hoạch tuy nhiên theo ông được 

biết thì chưa có văn bản nào trả lời cho dân về việc gở bỏ quy hoạch tại đường 

này để người dân thuận tiện việc chuyển mục đích sử dụng đất để an cư lập 

nghiệp. Một số người dân đã xin chuyển mục đích sử dụng đất nhưng khi làm hồ 

sơ thì Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết là chưa có văn bản 

nên chưa chuyển mục đích sử dụng đất được, đề nghị giải thích rõ? 

III. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ GIẢI TRÌNH, THÔNG TIN LẠI VỚI CỬ 

TRI 

1. Ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, trả lời 

Cử tri A Phưk, thôn Kon Tum Kơ Pơng, phường Thống Nhất, thành 

phố Kon Tum kiến nghị: Các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố khi 

thu hồi đất của người dân, giá đất bồi thường thấp, không thỏa đáng, người dân 

thiệt thòi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị cấp trên xem xét điều chỉnh 

lại bảng giá đất bồi thường cho phù hợp.(6) 

2. Ý kiến, kiến nghị có nội dung liên quan đến chính sách đã được 

quy định rõ trong các văn bản pháp luật của trung ương và địa phương 

2.1. Cử tri Nguyễn Xuân Hiệp, tổ dân phố 7, phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum kiến nghị: HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 66/NQ-

                                           
(6)  Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 27/4/2022 về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau 

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII (Câu 25). 
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HĐND ngày 30/12/2019 về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, một số chức danh thôn, tổ 

dân phố kiêm nhiệm rất nhiều việc như: Bí thư Chi bộ kiêm tổ trưởng. Do khối 

lượng công việc trong tổ nhiều hơn trước khi sáp nhập tổ dân phố, trong khi 

mức khoán kính phí 20.000.000đồng/tổ dân phố/năm còn thấp. Đề nghị UBND 

tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh nâng mức phụ cấp của người hoạt động tại thôn, 

tổ dân phố. 

2.2. Cử tri Trần Văn Hóa, tổ dân phố 6, phường Quang Trung, thành 

phố Kon Tum kiến nghị: Trước khi có Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh thì cộng tác viên y tế làm rất tốt, nhưng khi thực hiện chế độ khoán 

thì việc triển khai công việc, các nội dung báo cáo về số liệu gặp khó khăn. Do 

đó, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, có chế độ phụ cấp cho cộng tác viên y 

tế thôn, bản và ở khu dân cư. 

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

thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII. Đề nghị UBND tỉnh, UBND thành phố 

xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định; Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại 

thành phố Kon Tum giải thích, thông tin lại với cử tri các ý kiến, kiến nghị 

không rõ nội dung, ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, trả lời và ý kiến, kiến 

nghị có nội dung liên quan đến chính sách đã được quy định rõ trong các văn 

bản pháp luật của trung ương và địa phương./. 

 
Nơi nhận: TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hải 
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