
Phụ lục III 

KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐANG GIẢI QUYẾT(1)  

(Kèm theo Báo cáo số 22/BC-TTHĐND ngày 05/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh) 

  

Tổng số: 02 kiến nghị. Cụ thể: 

 

STT NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH 

01 Câu 101. Cử tri A Đưn, thôn Kon Kơ Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đối 

với việc xây dựng thủy điện Đăk Bla 3 (tại khu vực 

làng Kon Kơ Tu) Nhân dân trong thôn không thống 

nhất với Đồ án quy hoạch xây dựng thủy điện, vì sẽ 

làm mất đi vẻ đẹp, bản sắc đặc trưng của làng và 

không an toàn cho Nhân dân trong khu vực. Đề 

nghị UBND tỉnh xem xét. 

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 376/UBND-HTKT  

ngày 16/02/2022 và Công văn số 609/UBND-HTKT ngày 04/3/2022 giao Sở 

Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tham vấn cộng 

đồng dân cư để đánh giá, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân khi triển 

khai thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Đăk Bla 3; đồng thời, phân tích, đánh 

giá làm rõ ảnh hưởng của Dự án trên đối với phát triển du lịch và cuộc sống 

của người dân trên địa bàn. 

Ngày 27/02/2022, tại Nhà rông thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, Sở 

Công Thương đã mời đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương(2), Nhân 

dân thôn Kon Kơ Tu, Nhân dân xã Đăk Blà (liên quan vùng dự án) tham gia 

đối thoại, tham vấn cộng đồng dân cư để đánh giá, nắm bắt rõ tâm tư, nguyện 

vọng của người dân khi triển khai thực hiện dự án thủy điện Đăk Bla 3. Tại 

buổi đối thoại, tham vấn cộng đồng, các ý kiến của người dân đã được đại diện 

các sở ngành, đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn đánh giá tác 

động môi trường trình bày, giải thích, cung cấp thông tin để người dân được 

biết, tạo sự đồng thuận của người dân, chính quyền địa phương khi triển khai 

dự án. Tuy nhiên, qua đối thoại, tham vấn cộng đồng, vẫn còn một số người 

dân có ý kiến chưa đồng thuận với việc triển khai dự án thủy điện Đăk Bla 3. 

                                                           
(1) Điểm c khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 

10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum) quy định: "Kiến nghị đang giải quyết là những kiến nghị mà các cơ quan, đơn vị đang thực hiện trong quá trình xem xét, giải quyết theo 

quy định pháp luật hiện hành (kể cả đã họp bàn giải quyết hoặc ban hành văn bản để chỉ đạo giải quyết) nhưng chưa có kết quả cuối cùng." 
(2) Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các xã Đăk Rơ Wa, Đăk Blà. 
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Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang sắp xếp tổ chức làm việc với các 

ngành, địa phương có liên quan để xem xét, đánh giá việc đầu tư thủy điện Đăk 

Bla 3 nêu trên. Sau khi có kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị 

chức năng thông tin cụ thể để cử tri được biết. 

02 Câu 116. Cử tri A Chờ, thôn Giang Lố 2, xã 

Sa Loong, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Công trình 

đầu tư đường điện do Sở Công thương làm chủ đầu 

tư tại thôn Giang Lố 2 vào tháng 3/2019 đã hoàn 

thành việc chôn trụ, kéo dây và đã tiến hành việc 

đấu nối. Theo văn bản trả lời của Sở Công thương(3) 

thì dự kiến đến hết tháng 12/2021, các xã trong Dự 

án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Đăk 

Dục, Đăk Ang, Đăk Xú, Sa Loong) sẽ đóng điện 

trạm biến áp đưa vào sử dụng, nhưng thực tế đến 

tháng 01/2022 vẫn chưa có điện (xã đã liên hệ với 

Điện lực Ngọc Hồi được trả lời là công tơ chưa 

được kiểm định nên chưa đóng điện). Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan hoàn thành 

công trình để có điện sinh hoạt và sản xuất cho 

Nhân dân trên địa bàn. 

 

Trả lời: Công trình đầu tư đường điện do Sở Công Thương làm chủ đầu tư 

thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong đã được triển khai thi công, nghiệm thu đóng 

điện kỹ thuật vào tháng 12 năm 2021. Hiện nay Điện lực Ngọc Hồi đang thực 

hiện các thủ tục tiếp nhận, khảo sát, lập phương án để chuyển công tơ khách 

hàng từ lưới điện cũ đang vận hành sang lưới điện mới để cấp điện đảm bảo an 

toàn, liên tục. Tuy nhiên, phải kéo đường dây sau công tơ điện về nhà hơi xa, 

chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Do khối lượng các hạng mục trên địa bàn rất 

nhiều, rải đều các xã. Mặt khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình về 

nhân lực và cung ứng vật tư, thiết bị có gặp một số khó khăn, trở ngại nên việc 

triển khai di dời công tơ của khách hàng có bị chậm trễ. Điện lực ưu tiên xử lý 

trước các khu vực khách hàng ở xa đường dây và dây sau công tơ kéo vượt 

đường quốc lộ. Đơn vị 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. Trong thời gian tới, Điện lực Ngọc Hồi thực hiện di chuyển, lắp đặt 

công tơ điện về vị trí mới. Đề nghị các hộ sử dụng điện thực hiện các biệp pháp 

đảm bảo an toàn đối với đường dây điện sau công tơ hiện đang sử dụng (do hộ 

sử dụng điện tự xây dựng) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

 

                                                           
(3) Công văn số 2403/SCT-QLNL ngày 14/12/2021 của Sở Công thương “V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cừ tri huyện Ngọc Hồi”. 
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