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BÁO CÁO  

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến 

trước và sau Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; căn cứ Báo cáo số 

101/BC-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết, 

trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khóa XII (sau đây viết tắt là Báo cáo 101) và ý kiến thẩm tra của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh (Báo cáo số 27/BC-BPC ngày 30/6/2022); 

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 

XII như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ NỘI DUNG CỬ TRI KIẾN NGHỊ  

1. Tình hình chung 

Trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ 

chức 204 cuộc tiếp xúc cử tri; tổng hợp 150 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về 

Thường trực HĐND tỉnh. 

Qua nghiên cứu, rà soát, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 124 ý kiến, 

kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các cơ quan cấp tỉnh 

để xem xét giải quyết, trả lời theo quy định. Còn 26 ý kiến, kiến nghị không 

thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp tỉnh hoặc không rõ nội dung 

hoặc đang trong thời hạn xem xét giải quyết, trả lời(1), Thường trực HĐND tỉnh 

đã yêu cầu các Tổ đại biểu chuyển đúng địa chỉ và thông tin lại cho cử tri theo 

quy định. 

2. Nội dung cử tri kiến nghị 

Các kiến nghị của cử tri tập trung vào 09 nhóm vấn đề sau đây: 

Về công tác quy hoạch: Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm quy hoạch và 

công bố quy hoạch vùng, khu vực trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu; có quy 

hoạch tổng thể để bảo đảm vừa thoát lũ, không gây ngập lụt, vừa chống xói lở 

hai bên bờ sông Pô Kô, trên cơ sở quy hoạch tổng thể sẽ ưu tiên bố trí vốn xây 

                                           
(1) Trong 26 ý kiến, kiến nghị cử tri có 18 ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 04 kiến 

nghị không rõ nội dung hoặc địa chỉ của những cá nhân, tổ chức có liên quan; 03 kiến nghị đang trong thời hạn 

xem xét, giải quyết; 01 kiến nghị không đúng thực tế lúc cử tri kiến nghị (cụ thể trong các Phụ lục gửi kèm theo 

Báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 05/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh và Báo cáo số 05/BC-TTHĐND ngày 14/02/2022 Thường trực HĐND tỉnh về 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026). 
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dựng kè hai bên bờ sông Pô Kô (từ đầu xã Đăk Pek đến cuối thị trấn Đăk Glei), 

kết hợp đường giao thông trên bờ kè nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của 

Nhân dân, vừa phát triển đô thị; xem xét lại Đồ án quy hoạch xây dựng thủy 

điện Đăk Bla 3 (tại khu vực làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon 

Tum), vì làm mất vẻ đẹp, bản sắc đặc trưng của làng và không an toàn cho Nhân 

dân trong khu vực; kiểm tra, phân định ranh giới, cắm mốc ranh giới đất (cột 

mốc xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông với xã Xốp, huyện Đăk Glei; đất của Ban 

Quản lý rừng phòng hộ huyện Tu Mơ Rông với đất sản xuất Nhân dân thôn Đăk 

Neang, xã Tu Mơ Rông; đất của Lâm trường Đăk Tô với đất sản xuất của Nhân 

dân xã Đăk Rơ Ông) để tránh trường hợp xâm lấn, tranh chấp đất.  

Về thu hút đầu tư: Cử tri đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kêu gọi, thu hút 

các công ty, doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến hoa quả vào địa bàn tỉnh để 

từng bước hình thành chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả, 

giải quyết nhu cầu đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, giải quyết việc làm, tăng 

thu nhập cho người dân. 

Về giao thông: Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm 

cải tạo và nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) với các 

huyện: Sơn Tây, Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi); đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc 24 

(đoạn từ thị trấn Măng Đen đến xã Hiếu); triển khai thực hiện Dự án đường 

Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông (hạng mục: Cầu Đăk Nghé 2, Cầu Đăk 

Ri và Cầu Đăk Zăng); đầu tư, sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 675 (đoạn qua xã Sa 

Nhơn), Tỉnh lộ 678 (đoạn từ xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đi xã Đăk Na, huyện 

Tu Mơ Rông; đoạn từ xã Đăk Sao đến xã Đăk Na; đoạn tại thôn Kon Hia 2, xã 

Đăk Rơ Ông); đường ĐH53 (nay là Quốc lộ 40B, đoạn từ ngã 3 xã Ngọc Tụ đến 

hết xã Đăk Rơ Nga và đoạn từ thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga qua thị trấn Plei 

Kần); đầu tư xây dựng cầu bê tông cốt thép bắt qua sông Đăk Tờ Kan (tại xã 

Đăk Trăm) nhằm thu hút đầu tư và phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản 

của Nhân dân; xây dựng cầu khẩu độ lớn thay thế cầu tràn làng Lung (huyện Sa 

Thầy); yêu cầu các công ty thủy điện có trách nhiệm tu sửa Tỉnh lộ 677 (đoạn từ 

xã Ngọk Réo đi thành phố Kon Tum); kiểm tra, nạo vét mương thoát nước tại 

Tỉnh lộ 678 (đoạn tại thôn Kon Hia 2, xã Đăk Rơ Ông), Tỉnh lộ 677 (từ Ngã 3 

xã Đăk Hring đến Trường THCS xã Đăk Hring), Quốc lộ 14C (đoạn qua thôn 2, 

xã Ia Dom) và lắp đèn tín hiệu giao thông, biển báo nguy hiểm... tại ngã tư, khúc 

cua nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông trên Tỉnh lộ 671 (ngã tư giao nhau 

giữa tuyến đường tránh Hồ Chí Minh và Tỉnh lộ 671, xã Đăk Cấm), Quốc lộ 

14C (ngã 3 vào Thủy điện Sê San 4, xã Đăk Kan), tại các khu vực nguy hiểm, sạt 

lở trên Tỉnh lộ 678 (các điểm trên địa bàn thôn Đăk Plò, xã Đăk Rơ Ông). 

Về thủy lợi: Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí để xây dựng 

kè bờ phía Tây sông Pô Kô(2); chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy 

lợi tỉnh kiểm tra, sửa chữa đập thủy lợi Đăk Rơn Ga (xã Tân Cảnh, huyện Đăk 

                                           
(2) Đoạn từ nhà ông, bà Lan Hào, thôn 14A đến Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, vì 

qua các đợt mưa lũ vừa qua, mưa to với lượng nước lớn khiến dòng sông Pô Kô ngày càng xói sâu vào khu vực 

phía sau nhà dân theo tuyến đường Hồ Chí Minh.  
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Tô)(3); đầu tư bê tông hóa kênh mương cấp 1 tại thôn 3, xã Đăk Kan thuộc công 

trình thủy lợi đập Đăk Kan; nâng cấp, mở rộng hệ thống dẫn nước từ hồ Đăk 

Hniêng (xã Pờ Y) về thôn Ngọc Yên Phúc (xã Đăk Xú); sửa chữa Đập thủy lợi 

Ya Pan ở làng Grập, xã Mô Rai; sửa chữa tuyến kênh phía Tây của đập thủy lợi 

hồ Đăk Lok (xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà); khảo sát, khắc phục sự xuống cấp 

rất nghiêm trọng của 02 hồ chứa nước ở thôn 4, xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà), 

nâng cấp mở rộng hệ thống kênh mương hồ chứa Đăk Hniêng để bảo đảm nước 

phục vụ cho Nhân dân sản xuất. 

Về tài nguyên và môi trường: Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét lại 

việc quy hoạch 3 loại rừng, để các địa phương có thể sớm cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho Nhân dân(4); xem xét 226 ha đất nông nghiệp đã hết thời 

hạn sử dụng mà hiện nay Công ty TNHH MTV Cà phê 734 đang quản lý (trên 

địa bàn thị trấn Đăk Hà) để giao về cho địa phương quản lý; không cấp phép gia 

hạn khai thác khoáng sản đối với Công ty Sông Hồng để tránh xảy ra tình trạng 

sụt lún và sạt lở tiếp tục xảy ra sẽ làm mất mỹ quan, phong cảnh của thôn Kon 

Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum), ảnh hưởng đến phát triển du lịch 

và đời sống của người dân trong thôn; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 

thường xuyên kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường tại Nhà máy Cao su Vạn Lợi; 

kiểm tra, khắc phục nước lòng hồ thủy điện Yaly (khu vực từ thôn Kiến Hưng 

đến làng Tum, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy) bị ô nhiễm. 

Về bồi thường: Cử tri tiếp tục đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với cơ quan 

có thẩm quyền ở Trung ương đôn đốc Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh giải 

quyết dứt điểm công tác đền bù tái định canh, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh 

hưởng do thi công dự án thủy điện Đăk Đrinh để Nhân dân ổn định cuộc sống; 

yêu cầu thủy điện Đăk Pô Kô và Plei Kần đền bù các hạng mục đường đi vào 

khu sản xuất, sạt lở về đất sản xuất, ngập úng, thiệt hại về cây trồng do việc tích 

nước, xả nước trái quy định của 2 thủy điện này gây ra cho người dân phía hạ 

lưu; yêu cầu Công ty cổ phẩn thủy điện Đăk Psi 6 đền bù, hỗ trợ đất sản xuất của 

người dân bị sạt lở do thi công Thủy điện Đăk Psi 6 đã làm thay đổi dòng chảy 

của sông Pô Kô gây nên; giải quyết dứt điểm việc thi công đường Hồ Chí Minh 

(đoạn qua xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) đã làm nứt nhiều nhà của người dân dọc 

đoạn đường này; xem xét lại đơn giá bồi thường đất trồng cây hàng năm và đất 

trồng cây lâu năm, vì giá bồi thường hiện còn thấp. 

Về trật tự, mỹ quan đô thị: Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành 

chức năng kiểm tra, yêu cầu các đơn vị Viễn thông trên địa bàn tỉnh khắc phục 

tình trạng dây mạng lòng thòng, làm mất mỹ quan đô thị, gây nguy hiểm cho 

                                           
(3) Vì có một số hạng mục kênh mương bị hư hỏng, không có nước; đầu tư làm mới thủy lợi Đăk Nai-Đăk 

Lăng (xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông) để phục vụ nước tưới ruộng lúa cho các thôn: Long Tum, Ba Ham và một 

phần diện tích cánh đồng Măng Tá, thôn Đăk Riếp 2. 

(4) Vì hiện nay, theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh "về phê duyệt điều 

chỉnh kết quả rà soát, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức 

năng 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh" và Quyết định số 1508/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 

"về phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh diện tích 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh" vẫn còn hiệu lực nên các dịa 

phương chưa có cơ sở để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện để làm căn cứ cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân. 
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người và phương tiện đi lại; khẩn trương lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 

tư giao nhau giữa tuyến đường tránh Hồ Chí Minh với Tỉnh lộ 671 (đoạn đi qua 

xã Đăk Cấm) vì ngã tư này góc cua hẹp, khuất tầm nhìn nên thường xuyên xảy 

ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.  

Về bảo tồn các giá trị văn hóa: Cử tri đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng truyền thống 

các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2025” (trong đó có chọn 

làng Bargốc, xã Sa Sơn tham gia Đề án) để góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

nói chung, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; 

nghiên cứu giải pháp và hướng dẫn để đơn giản hóa việc bình xét hộ gia đình 

văn hóa, đảm bảo việc bình xét hiệu quả, thực chất. 

Về chế độ, chính sách: Cử tri tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét đối 

với xã ở vùng khó khăn (như: Pờ Ê...) vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới thì cần có chế độ hỗ trợ bán trú để học sinh dân tộc thiểu số đến trường, hỗ 

trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế để khi ốm đau đến bệnh viện chữa bệnh; xem xét, có 

chính sách giảm lệ phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và hộ 

người đồng bào dân tộc thiểu số khi có nhu cầu đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa 

chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính; kiểm tra, thẩm 

định bản trích đo địa chính thửa đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất áp dụng đối 

với người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xem 

xét, cho chức danh Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ dân phố có trên 400 hộ gia 

đình, diện tích rộng 17,25 ha được hưởng mức phụ cấp 1,66 mức lương cơ sở 

như thôn thuộc xã trọng điểm về an ninh, thôn thuộc xã biên giới; nâng mức phụ 

cấp kiêm nhiệm của Bí thư kiêm tổ trưởng dân phố lên 70% để động viên những 

người làm công tác ở khu dân cư; có chức danh và chế độ phụ cấp của cộng tác 

viên y tế, vì qua công tác phòng, dịch bệnh Covid-19 đã chứng minh cần có vị 

trí cho công việc này; xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã 

không chính quy có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý 

do chính đáng. 

Thường trực HĐND tỉnh thấy rằng hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

là xác đáng, cần được chính quyền và cơ quan chức năng các cấp xem xét trả 

lời, giải quyết. 

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH 

1. Về kết quả 

Qua theo dõi và xem xét báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh nhận thấy: 

- Trong 124 ý kiến, kiến nghị của cử tri(5), UBND tỉnh đã thông tin, giải 

trình với cử tri 95 kiến nghị (chiếm 76,61%; có Phụ lục I kèm theo); xem xét trả 

lời, giải quyết 29 kiến nghị (chiếm 23,39%), trong đó đã có 19 kiến nghị được 

                                           
(5) Trong 124 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi UBND tỉnh xem xét, 

giải quyết, trả lời cử tri có 98 ý kiến thuộc thẩm quyền; 26 ý kiến, kiến nghị cử tri không thuộc thẩm quyền của 

các cơ quan cấp tỉnh (chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo).  
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giải quyết xong (chiếm 65,52%), 02 kiến nghị đang giải quyết (chiếm 6,89%), 08 

kiến nghị sẽ giải quyết (chiếm 27,59%) (có Phụ lục II, III, IV kèm theo).  

- Việc xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND 

tỉnh chỉ đạo cụ thể hơn(6) và tương đối sát với kiến nghị của cử tri, bảo đảm tuân 

thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân 

đối các nguồn lực hiện có của tỉnh và các địa phương trong tỉnh.  

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan đã rà soát, tiếp thu, giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, đồng thời gửi 

đến các địa phương nơi cử tri có kiến nghị để thông tin cử tri biết mà không chờ 

đến khi đại biểu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh. Một số kiến nghị 

đã được UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra thực tế, trực tiếp gặp gỡ cử tri và Nhân dân 

nên việc trả lời, giải quyết được thực hiện kịp thời, thể hiện trách nhiệm cao, được 

cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ(7). 

- Đối với những nội dung cử tri kiến nghị vượt thẩm quyền của tỉnh hoặc 

có sự phối hợp với các cơ quan Trung ương để giải quyết, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo các cơ quan hữu quan tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành 

Trung ương để xem xét, phối hợp giải quyết(8).  

2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Khuyết điểm, hạn chế 

- Trong kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực 

HĐND tỉnh đã đề nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo rất chặt chẽ việc tham gia hội 

nghị(9) nhưng vẫn còn một số nơi thực hiện chưa nghiêm, nhiều ý kiến, kiến nghị 

                                           
(6) Công văn số 4439/UBND-NNTN ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của 

cử tri trên địa bàn tỉnh theo báo cáo giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 76/UBND-NNTN ngày 

10/01/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh 

Khóa XII; Công văn số 438/UBND-NNTN ngày 17/2/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời ý kiến, 

kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII...  
(7) Như các kiến nghị về: mở rộng phạm vi phủ sóng, tăng dung lượng internet trên địa bàn các thôn của xã Ia 

Dom, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Đrai (Câu 16);  đầu tư bê tông hóa kênh mương cấp 1 tại Thôn 3, xã Đăk Kan thuộc 

công trình thủy lợi đập Đăk Kan (Câu 55); kiểm tra, khảo sát thực tế di dời cột và đường điện cao thế đi qua đất 

thổ cư của các hộ dân trong thôn Ngọc Tiền ra sát mốc lộ giới (Quốc lộ 40, đường điện đi vào Pờ Y) để không 

làm ảnh hưởng đến việc xây dựng công trình, nhà ở và sức khỏe, tính mạng của người dân (Câu 57); các trụ điện 

tại thôn Phia Pháp, xã Đăk Xú đã được dựng nhưng rất lâu chưa thể đóng điện (Câu 58); kiểm tra diện tích cây 

trồng sử dụng nước tưới và nâng cấp mở rộng hệ thống kê tưới hồ chưa nước Đăk H'Niêng (Câu 97); xây dựng 

nhà vệ sinh cho Công an xã Đăk Bla, huyện Đăk hà (Câu 104), cử tri kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau 

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh (ngày 14/1/2022 tức ngày 12/12/2021 âm lịch), nhưng trước Tết nguyên đán đã xử lý 

xong; việc giải quyết chế độ cho công an xã có trên 15 năm công tác (Câu 105). 
(8) Như: Phối hợp với Bộ Công thương để giải quyết kiến nghị của cử tri xã Đăk Nên, huyện Kon Plông về 

bồi thường, tái định canh, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công thủy điện Đăk Đrinh (Câu 8); 

phối hợp Chi cục quản lý đường bộ III.4 (thuộc Bộ Giao thông vận tải) để giải quyết những kiến nghị cử tri liên 

quan đến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Kon Tum) (Câu 11, 54); hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu thay thế cầu 

tràn làng Lung (giáp ranh giữa xã Ya Xiêr và Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) (Câu 12); đề xuất Trung ương 

ban hành cơ chế đặc thù để thực hiện chính sách đối với các xã thuộc khu vực I hoặc các xã khu vực III, khu vực 

II được công nhận đạt chuẩn NTM (Câu 52); đề nghị Hội đồng Dân tộc của Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ xem xét có cơ chế thực hiện chính sách liên quan đến các xã thuộc khu vực III, khu vực II đạt 

chuẩn NTM; phê duyệt bổ sung các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III, khu vực II đạt chuẩn NTM để 

được thụ hưởng các chính sách khi được xác định lại là xã khu vực I ... (Câu 53). 
(9) Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố cử đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố và các phòng, ban liên 

quan tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn để xử lý, giải quyết những  
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của cử tri chưa chính xác hoặc nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp 

luật đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của các cơ quan 

có thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp huyện, 

cấp xã(10) vẫn được tổng hợp, gửi về Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND 

tỉnh giải quyết, trả lời, dẫn đến việc chuyển kiến nghị và thời gian trả lời bị kéo 

dài. 

- Vẫn còn một số vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần từ nhiệm kỳ 

2016-2021 đến nay và đã được Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị qua mỗi lần 

giám sát (Báo cáo giám sát kiến nghị cử tri trình tại các Kỳ họp HĐND tỉnh) 

nhưng UBND tỉnh, các ngành chức năng và địa phương liên quan giải quyết 

chưa dứt điểm nên cử tri tiếp tục kiến nghị(11). 

- Có kiến nghị trả lời chưa đúng thẩm quyền, còn chung chung(12); một số 

doanh nghiệp cố tình chây ì, không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và sở 

chuyên ngành nhưng chưa được xem xét xử lý kịp thời, kiên quyết(13); có nội 

dung cơ quan tham mưu UBND tỉnh trả lời đã thực hiện nhưng thực tế chưa 

thực hiện(14) nên khó thuyết phục được cử tri. 

                                                                                                                                    
vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp huyện. Sau khi hoàn thành tiếp xúc cử tri, phối hợp với Tổ đại biểu, Ban 

Thường trực UBMTTQVN của các huyện, thành phố tiến hành họp để thống nhất phân loại, tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 
(10) Trong 95 kiến nghị phải thông tin, giải trình thì có 72 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; 21kiến 

nghị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; 02 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (tại Phụ lục I). 

Trong 16 kiến nghị đã giải quyêt xong thì có 13 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; 03 kiến nghị thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp huyện (tại Phụ lục II). 
(11) Như: Việc thi công đường Hồ Chí Minh làm nứt nhiều nhà của người dân dọc tuyến đường này; Công ty 

Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh sớm giải quyết dứt điểm công tác đền bù tái định canh, tái định cư cho các hộ dân 

bị ảnh hưởng do thi công dự án thủy điện Đăk Đrinh; việc thi công Thủy điện Đăk Psi 6 đã làm thay đổi dòng 

chảy của sông Pô Kô, gây sạt lở, làm thiệt hại đến diện tích đất sản xuất của người dân.... 
(12) Câu 14. Cử tri các xã: Đăk Rinh; Đăk Nên; Măng Bút; Đăk Tăng và Măng Cành kiến nghị... Trả lời: 

"...Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ban quản lý các dự án 98 sẽ sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án và triển khai thực 

hiện theo quy định". Cử tri kiến nghị UBND tỉnh, không kiến nghị  Ban quản lý các dự án 98.  

Câu 108. Cử tri kiến nghị Tỉnh lộ 671 đi qua địa bàn thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà (đoạn cây số 7) 

có dấu hiệu sạt lở do mùa mưa bão năm 2021 gây ra, nếu không khắc phục kịp thời  thì mùa mưa năm 2022 sẽ bị 

sạt lở, UBND tỉnh trả lời  "Tỉnh lộ 671, đoạn qua xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà (đoạnKm7) có dấu hiệu sạt lở 

đã được các ngành liên quan kiểm tra, thống kê nhưng khả năng cân đối ngân sách tỉnh còn khó khăn và đang 

thực hiện các dự án cấp thiết do đó việc khắc phục sạt lở sẽ được xem xét trong thời gian tới khi cân đối được 

nguồn vốn" (xử lý công trình giao thông có dấu hiệu sạt lở là việc làm cấp bách và sẽ xem xét trong thời gian tới 

khi cân đối được vốn... cũng không rõ là khi nào).  
(13) Như: Quá trình thi công đường Hồ Chí Minh đã làm nứt nhiều nhà của người dân thuộc địa bàn huyện 

Đăk Tô và Thành phố Kon Tum, nhưng Công ty Trường long và Công ty Sông Hồng chưa trả hết số tiền cho các 

hộ dân bị ảnh hưởng. Khi cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao sở Giao Thông xử lý và Sở đã có 07 văn bản đôn đốc 

từ tháng 11/2019 đến nay qua 6 kỳ họp của 02 nhiệm kỳ HĐND nhưng Cty vẫn chưa trả.  Tại Báo cáo số 101,  

UBND tỉnh trả lời tiếp tục Giao sở GTVT tiếp tục làm việc, đề nghị Công ty CP Trường Long và Công ty CP 

xây dựng công trình Sông Hồng để chi trả nhưng cũng không xác định thời phải hoàn thành chi trả... (Câu 98). 
(14) Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, cử tri kiến nghị: các công trình đường điện do Sở Công Thương làm 

chủ đầu tư tại thôn Giang Lố 2 (xã Sa Loong) vào tháng 3/2019 (Câu 61); tại thôn Nông Chả (xã Đăk Dục) (Câu 

62); tại thôn Đăk Giá 2, xã Đăk Ang (Câu 63)nhưng chưa được đóng điện cho nhân dân sử dụng. Các kiến nghị 

này đều được Sở Công thương trả lời: các tuyến đường điện này đã được đóng điện. Cụ thể, Giăng Lố 2 và Đăk 

Giá 2: đóng điện ngày 24/12/2021; Nông Chả: đóng điện ngày 03/12/2021. Nhưng đến tiếp xúc cử tri sau Kỳ 

họp thứ 2, vẫn chưa được đóng điện, cử tri tiếp tục kiến nghị thì Sở Công Thương lại trả lời: mới đóng điện kỹ 

thuật và điện lực huyện Ngọc hồi đã "xây dựng kế hoạch đến hết tháng 4 năm 2022 sẽ hoàn thành di dời công tơ 

các hộ dân cung cấp điện cho các hộ dân đảm bảo an toàn, liên tục" (Câu 116). 

Cử tri huyện Sa Thầy kiến nghị: nhiều diện tích đất của người dân trên địa bàn huyện Sa Thầy đã trồng cây 

công nghiệp dài ngày (cà phê, cao su…) nhưng không thể làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì liên quan 
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2.2.Nguyên nhân 

2.2.1. Nguyên nhân chủ quan 

- Lãnh đạo UBND và các cơ quan chuyên môn của cấp huyện, xã ở một 

số nơi khi tham dự tiếp xúc cử tri không nắm chắc chủ trương, quy định của cấp 

trên và tình hình thực tế ở địa phương, nên khi cử tri có ý kiến, kiến nghị thì 

không thông tin, giải trình được. Sau khi hoàn thành tiếp xúc cử tri, một số Tổ 

đại biểu chưa thực hiện nghiêm việc họp với Thường trực HĐND, lãnh đạo 

UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện để 

tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri theo chỉ đạo của Thường trực 

HĐND tỉnh nên nhiều ý kiến, kiến nghị không đúng thẩm quyền, không rõ nội 

dung hoặc đã có quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh, đã được 

UBND tỉnh trả lời đúng quy định… vẫn tiếp tục tổng hợp, gửi về Thường trực 

HĐND tỉnh. 

 - Việc theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc 

thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã mới được thực hiện từ sau Kỳ họp thứ 2 

HĐND tỉnh, nên việc thực hiện ở các Tổ đại biểu chưa được kịp thời, sâu sát. 

- Việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật ở cơ sở còn hạn chế, còn nhiều 

chủ trương, chính sách trực tiếp tác động đến người dân nhưng cử tri không biết 

hoặc chưa hiểu một cách thấu đáo, dẫn đến kiến nghị nhiều lần, không đúng 

thẩm quyền. 

2.2.2. Nguyên nhân khách quan 

Do sản xuất phát triển, nhu cầu đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình 

kết cấu hạ tầng rất lớn, nhất là các công trình giao thông liên huyện, liên xã, 

đường vào khu sản xuất tập trung, xây dựng mới và nâng cấp các các công trình 

giao thông, thủy lợi... Đây là những công trình đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn 

nhưng nguồn lực của tỉnh còn khó khăn. Mặt khác, một số kiến nghị cần phải 

được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, nên trong một thời gian 

nhất định UBND tỉnh và các ngành chức năng không thể giải quyết đầy đủ, kịp 

thời, thỏa đáng tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

                                                                                                                                    
đến quy hoạch 3 loại rừng. Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, đại biểu A Thái (Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Sa 

Thầy) chất vấn nội dung này, trong Báo cáo số 771/BC-SNN ngày 08/12/2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trả lời: "khi các quy hoạch (gồm Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia, Quy hoạch tỉnh Kon Tum, Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030) được phê duyệt thì các quy 

hoạch trước, trong đó có quy hoạch 03 loại rừng sẽ hết hiệu lực, những diện tích đất của người dân đã 

trồng cây công nghiệp dài ngày (cà phê, cao su...) sẽ được rà soát để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định", Nhưng tại báo cáo số 101, cơ quan tham mưu lại tham mưu UBND tỉnh trả lời " Hiện nay, 

Quy hoạch dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Sa Thầy đã được Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy thông 

qua tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2022 về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 huyện Sa Thầy và Nghị quyết số 06/NQ-HĐN ngày 28 tháng 02 năm 2022 về việc thông qua Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Sa Thầy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021 - 2030 của huyện Sa Thầy tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022, do đó, đề nghị 

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy hướng dẫn, giải quyết cho cử tri theo thẩm quyền". 
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III. Kiến nghị 

Qua theo dõi, giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban 

của HĐND tỉnh; qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ 

họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: 

1. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy số lượng kiến nghị của cử tri được 

UBND tỉnh đang và sẽ giải quyết không nhiều (10 kiến nghị)(15) trong đó chủ 

yếu là đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, đường giao thông, điện 

nông thôn… đang được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết. Vì 

vậy, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, không ban hành nghị quyết về 

việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp này.  

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp quán triệt và thực hiện tốt hơn 

các nguyên tắc và trách nhiệm của mình theo đúng Quy chế tiếp nhận, giải quyết 

và trả lời kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh(16); có văn bản thông báo Thường 

trực HĐND tỉnh biết việc phân loại, phân công và chuyển kiến nghị của cử tri 

đến các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết, trả lời. Đối với các kiến nghị đã 

được giải quyết nhưng cử tri không đồng ý, tiếp tục kiến nghị nhiều lần, cần chỉ 

đạo chính quyền và các ngành có liên quan (trường hợp cần thiết lãnh đạo 

UBND tỉnh chủ trì) tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân để xem xét, giải 

quyết dứt điểm. 

- Chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành có liên quan tập trung giải quyết 

dứt điểm các kiến nghị liên quan đến bồi thường thiệt cho Nhân dân do quá trình 

thi công các tuyến đường giao thông, vận hành của các thủy điện... gây ra. Đồng 

thời, tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình giao thông, thủy lợi, nhất là hệ 

thống kênh mương đã bị hư hỏng, xuống cấp, bảo đảm cho giao thông thuận lợi 

và có đủ nước tưới cho sản xuất lúa vụ Đông-Xuân năm 2022-2023 và cho cây 

công nghiệp trong mùa khô sắp tới. 

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố trên cơ sở tiêu chí, định mức và 

nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia(17)  đã được phân bổ, xem xét, 

ưu tiên bố trí đầu tư, nâng cấp các dự án, công trình thiết yếu mà Nhân dân đang 

bức xúc, kiến nghị nhiều lần. 

                                           
(15) Trong đó: đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi (02 kiến nghị), giao thông (02 kiến nghị); 

điện (02 kiến nghị), sóng Internet (01 kiến nghị), bồi thường (01 kiến nghị), xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ (01 kiến nghị).  
(16) Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
(17)  Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn I và Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 



9 

 

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nhất là các chủ 

trương, chính sách, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc 

thu hồi đất, trực tiếp tác động đến người dân để cử tri biết, hiểu một cách thấu 

đáo và tạo sự đồng thuận, chia sẻ của người dân, tích cực thực hiện chủ trương 

chung của tỉnh. 

3. Các Ban của HĐND tỉnh 

Nghiên cứu kỹ báo cáo của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về giám sát báo 

cáo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các huyện, thành 

phố; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc xem xét, thẩm tra báo cáo của UBND 

tỉnh về giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực phục trách. Khi khảo sát thực 

tế, cần quan tâm làm rõ tính xác thực của các kiến nghị đã giải quyết, đang giải 

quyết, kiến nghị giải trình, thông tin lại với cử tri nhưng cử tri chưa thống nhất, 

tiếp tục kiến nghị. 

4. Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

- Phát huy hơn nữa vai trò của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong 

vai trò là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, chỉ đạo quyết liệt hơn 

việc phân công lãnh đạo UBND, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện, xã tham gia tiếp xúc cử tri, bảo đảm phải là người có trách 

nhiệm, nắm vững quy định của pháp luật về thẩm quyền, trách nhiệm của cấp 

mình, ngành mình để việc thông tin, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri (ngay 

tại hội nghị tiếp xúc cử tri) được kịp thời, chính xác. 

- Quán triệt và tổ thực hiện thật tốt Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau 

các kỳ họp, Quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021-2026.  

+ Sau khi hoàn thành tiếp xúc cử tri, phải thực hiên nghiêm việc họp Tổ 

đại biểu HĐND với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện để tổng hợp, phân loại ý kiến, 

kiến nghị của cử tri theo đúng chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh; không tổng 

hợp, gửi kiến nghị của cử tri đã được thông tin, giải trình (được cử tri thống 

nhất), các kiến nghị không rõ nội dung, không đúng thực tế, không đúng thẩm 

quyền về Thường trực HĐND tỉnh.  

+ Đôn đốc các đại biểu trong tổ thực hiện tốt hơn chỉ đạo của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri của chính quyền các cấp trên địa bàn ứng cử; kịp thời thông tin, báo 

cáo về Thường trực HĐND tỉnh những kiến nghị cử tri đã được cơ quan chức 

năng trả lời, giải quyết hoặc hứa trả lời giải quyết nhưng không đúng thực tế, 

không đúng tiến độ, cử tri tiếp tục kiến nghị để có chỉ đạo, xử lý kịp thời, bảo 

đảm cho việc trả lời, giải quyết của chính quyền, ngành chức năng ở các cấp 
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được thực hiện trên thực tế. Trường hợp cần thiết, tổ chức giám sát hoặc đề nghị 

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chất vấn để làm rõ theo quy định. 

5. Đối với đại biểu HĐND tỉnh 

- Thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu HĐND, 

trước hết là đại biểu chuyên trách, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại 

biểu là thành viên của các Ban của HĐND tỉnh trong việc tuyên truyền, giải 

thích và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các kiến nghị liên quan 

đến cơ chế, chế độ, chính sách, bố trí vốn đầu tư, thu hồi đất để thực hiện các dự 

án phát triển kinh tế - xã hội... thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và đã được 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại các kỳ họp để cử tri hiểu rõ, tạo sự đồng 

thuận, chia sẻ của người dân, hạn chế các kiến nghị nhiều lần, kéo dài, ảnh 

hưởng xấu đến sự ổn định và phát triển của tỉnh. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc khảo sát, giám sát của HĐND, Thường trực 

và các Ban của HĐND tỉnh (khi được mời); sâu sát cơ sở, gần gũi cử tri, nắm 

chắc thực tế để trả lời, thông tin, thuyết phục cử tri hiểu, chia sẻ và không tiếp 

tục kiến nghị đối với các nội dung đã được pháp luật hiện hành quy định rõ, 

được UBND tỉnh trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng thẩm quyền hoặc những vấn đề 

đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn mà hiện tại tỉnh chưa đủ lực. 

Trên đây là báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến 

trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. 

Kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 3 xem xét./. 

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

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thế Hải 
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