
 

BÁO CÁO 

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

 kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV 

 

Căn cứ Báo cáo số 48/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2020 về báo cáo tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 và Báo cáo số 03/BC-HĐND 

ngày 13/01/2021 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng 

nhân dân huyện khóa XIV. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei báo cáo kết quả giải 

quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân 

dân huyện khóa XIV như sau: 

PHẦN I 

NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ UBND HUYỆN TIẾP THU TRƯỚC KỲ 

HỌP THỨ 11 HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016-2021 

I. Về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách 

1. Cử tri các xã, thị trấn: Đề nghị UBND huyện xem xét, sớm bố trí kinh 

phí hỗ trợ, khắc phục thiệt do ảnh hưởng các cơn bão trong tháng 10/2020 gây ra 

như: hư hỏng cầu cống, thủy lợi, đường giao thông, nhà cửa, tài sản, hoa màu, đất 

sản xuất, đất ruộng... đề người dân ổn định cuộc sống, lao động sản xuất.  

* Trả lời:  

Qua theo dõi kiểm tra tổng hợp thiệt hại do ảnh hưởng các cơn bão trong 

tháng 10/2020 nói riêng và cả năm 2020 nói chung gây ra đã làm thiệt hại và tổng 

nhu cầu kinh phí khắc phục là trên 270 tỷ đồng. Trước tình hình cấp bách đó 

UBND huyện đã cân dối trong khả năng ngân sách theo quy định trên 2 tỷ đồng để 

khắc phục tạm thời cho người đi lại ổn định sản xuất. Đồng thời đã trình gửi 

UBND tỉnh; các sở ngành của tỉnh xin hỗ trợ .Trên cơ sở xin hỗ trợ của huyện, tỉnh 

đã cân đối hổ trợ gần 6,5 tỷ đồng. Đến nay UBND huyện đã giao kinh phí này cho 

các đơn vị, UBND các xã thị trấn thực hiện khắc phục thiệt hại.Tuy nhiên so với 

nhu cầu là quá lớn nên chưa có nguồn kinh phí để hổ trợ hết được. 

 Ý kiến của cử tri là chính đáng và cần thiết. UBND huyện tiếp tục đề nghị 

sự hổ trợ của UBND tỉnh; Sở ngành của tỉnh, xem xét hỗ trợ (nếu có) sẽ ưu tiên bố 

trí khắc phục đề người dân ổn định cuộc sống, lao động sản xuất. 

2. Cử tri A Mrát thôn Đăk Đoát, xã Đăk Pék kiến nghị: UBND huyện có 

ý kiến can thiệp với công ty thủy điện Đăk Pru về việc điều hòa trong việc xả lũ 

vào mùa mưa, để tránh tình trạng nước dâng nhanh làm ngập úng nhà cửa, hoa 

màu của bà con nhân dân dưới hạ lưu.  

* Trả lời: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK GLEI 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc             
 

Số:            /BC-UBND 

                

                   Đăk Glei, ngày       tháng         năm 2021 
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UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của công dân thôn Đăk Đoát, xã Đăk 

Pék. Về vấn đề thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, trong thời gian qua UBND 

huyện luôn quan tâm thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu đơn vị quản lý công trình thủy 

điện Đăk Pru 1 (Công ty Cổ phẩn Thủy điện Đăk Glei) thực hiện nghiêm Quyết 

định số 1072/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê 

duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Đăk Pru 1, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum. Đồng thời, định kỳ hằng năm UBND huyện phối hợp với Công ty 

Cổ phẩn Thủy điện Đăk Glei xây dựng Phương án ứng phó với tình huống khẩn 

cấp cho công trình và vùng hạ du đập thủy điện. Phương án gồm một số nội dung 

cơ bản như sau: (1) Xây dựng cụ thể kịch bản vận hành hồ chứa trong tình huống 

khẩn cấp hoặc vỡ đập (2) xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du, đối tượng ảnh 

hưởng và kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập (3) dự kiến và 

kế hoạch ứng phó ở công trình đầu mối (4) thống kê đối tượng bị ảnh hưởng, mức 

độ ảnh hưởng theo các kịch bản (5) Quy định về chế độ, phương thức thông tin, 

cảnh báo, báo động đến chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về 

thủy lợi, phòng chống thiên tai và người dân khu vực bị ảnh hưởng (6) Nguồn lực 

tổ chức thực hiện phương án (7) Trách nhiệm và công tác phối hợp của chủ đập và 

các đơn vị liên quan trong công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, 

hàng năm UBND huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình hoạt 

động của nhà máy, quy trình vận hành hồ chứa, tình hình thực hiện Phương án ứng 

phó tình huống khẩn cấp, công tác phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân 

trên địa bàn để có cơ sở kiến nghị hoặc chỉ đạo xử lý ngay các vấn đề phát sinh 

nhằm đảm bảo cho thủy điện hoạt động an toàn, hiệu quả, cùng với địa phương, 

nhân dân vùng dự án ổn định đời sống sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. 

 3. Cử tri A Nhơn – thôn Đăk Rang, xã Đăk Pek kiến nghị: Năm 2019 xã 

Đăk Pék đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng hiện nay đường 

giao thông nông thôn tại các thôn chưa có điện đường. Đề nghị các cấp quan tâm 

lắp đặt điện thắp sáng tại các đường liên thôn để đảm bảo cho nhân dân đi lại, đảm 

bảo ATGT, an ninh trật tự vào ban đêm.  

 * Trả lời:  

 Ngày 30/01/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 66/QĐ-

UBND công nhận xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông 

thôn mới năm 2019 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong 

đó, xã Đăk Pék đã hoàn thành tiêu chí số 4 (tiêu chí điện) với các tiêu chuẩn cụ thể 

như sau: (1) Hệ thống điện đạt chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện (2) Có 

tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt từ 98% trở lên.  

 Đối với kiến nghị của công dân đề nghị lắp đặt điện chiếu sáng các tuyến 

đường liên thôn: Nội dung này thuộc tiêu chí số 2 mục 2.3 của Quyết định số 

965/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về 

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 (Tỷ lệ km đường trục 

chính của thôn, xóm có hệ thống điện chiếu sáng phải đạt trên 80% đối với xã 

ngoài xã ĐBKK và trên 70% đối với xã ĐBKK). Theo Kế hoạch được giao thì 

trong năm 2019 xã Đăk Pék đã hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới. Việc 
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triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn 

mới nâng cao sẽ được tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.  

 Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và 

xã, thị trấn chủ động rà soát, tổng hợp đề xuất danh mục các dự án điện chiếu sáng 

công lộ cấp thiết để xem xét, cân đối bố trí nguồn vốn thực hiện việc đầu tư. Đồng 

thời chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền vận động nhân dân, doanh 

nghiệp cùng đóng góp, hỗ trợ để xây dựng công trình điện chiếu sáng công lộ theo 

hình thức xã hội hóa với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” để giảm 

nhẹ áp lực cho ngân sách nhà nước, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ý lại khi xây dựng 

nông thôn mới. 

4. Cử tri A Hau thôn Đăk Bo, xã Đăk Kroong kiến nghị: Ngành điện lực 

huyện xem xét kéo thêm trụ điện bằng bê tông cho xóm Đăk Tríp ( Đăk Bo) có 

khoảng 11 hộ hiện nay chưa có trụ bê tông, các hộ đang sử dụng trụ điện bằng gỗ 

gây mất an toàn cho người sử dụng. 

* Trả lời: Điện lực xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và xin trả lời như 

sau: Điện lực Đăk Glei đã cử nhân viên đến khảo sát thực tế điểm cử tri A Hau 

kiến nghị. Đơn vị đã lập danh mục đăng ký gửi Công ty Điện lực Kon Tum (theo 

báo cáo số 93/BC-ĐLĐGL ngày 01/03/2021). Công ty Điện lực Kon Tum đã đồng 

ý chủ trường đưa danh mục vào đầu tư xây dựng năm 2022.  

5. Cử tri Y Nhin thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong: Kiến nghị ngành điện lực 

xây dựng trụ điện cho các hộ dân thôn Đăk Gô dọc tuyến đường HCM hiện nay 

các hộ đang sử dụng điện kéo từ đường điện chung của thôn bằng trụ gỗ rất nguy 

hiểm. 

* Trả lời: Điện lực xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và xin trả lời như 

sau: Điểm cử tri Y Nhin kiến nghị đã được Ngành điện phê duyệt danh mục đầu tư 

thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện, chống quá tải khu vực các huyện Ngọc Hồi, 

Đăk Glei năm 2021, do Công ty Điện lực Kon Tum làm chủ đầu tư, Công ty 

TNHH MTV Quang Vinh Kon Tum là đơn vị thi công. Dự kiến hoàn thành trong 

Quý II/2021. 

6. Cư tri Thôn Đăk Túc, xã Đăk Kroong (khu tái định cư): Đề nghị chủ 

đầu tư phối hợp với ngành điện lực huyện đẩy nhanh tiến độ kéo điện lên khu tái 

định cư để nhân dân ổn định cuộc sống. 

* Trả lời: Điện lực xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và xin trả lời như 

sau: 

- Dự án cấp điện Khu tái định cư thôn Đăk Túc, xã Đăk Kroong do Ban 

XDCB huyện Đăk Glei làm chủ đầu tư.  Đến thời điểm hiện tại, Điện lực Đăk Glei 

đã phối hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công tiến hành nghiệm thu kỹ thuật và đóng điện 

hạng mục thuộc dự án nêu trên. 

- Điện lực Đăk Glei cũng đã hướng dẫn khách hàng thuộc khu tái định cư làm 

các hồ sơ thủ tục cần thiết để lắp đặt công tơ điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà 

con.  
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Hiện tại qua khảo sát, hiện vẫn còn một số hộ dân thuộc khu tái định cư đang 

kéo điện xa từ trụ hạ thế thuộc TBA Đăk Túc (thôn Đăk Túc). Về vấn đề này, đề 

nghị bà con lên trực tiếp trụ sở Điện lực để được nhân viên Điện lực hướng dẫn thủ 

tục đăng ký chuyển công tơ điện về gần khu tái định cư. 

7. Cử tri A Xương Thôn Đăk Tum, xã Đăk Môn: Đề nghị UBND huyện 

chỉ đạo Phòng nông nghiệp huyện cung ứng giống mỳ mới, có chất lương cao cho 

nhân dân thôn Đăk Tum nói riêng trên địa bàn xã Đăk Môn nói chung, vì hiện nay 

giống mỳ cũ đã bị sâu bệnh và không có chất lượng.  

* Trả lời: 

Đối với các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nói riêng và chính 

sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư nói chung khuyến khích phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Trong những năm qua, các chương trình hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình 135, chương 

trình ngoài 30a..huyện đã phân bổ về UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư triển khai 

thực hiện. Bên cạnh đó, trong thời gian qua huyện đã tích cực phối hợp với Sở ngành cấp 

trên kết nối vói các Doanh nghiệp có tiềm lực để khuyến khích Người dân mạnh dạn đầu 

tư chuyển đổi sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn một số cây như cây mía, 

dứa..  

Hiện nay, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và các chương 

trình chính sách có liên quan như Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được điều chỉnh, 

bổ sung hay tiếp tục triển khai nên trong lúc chờ chủ trương của cấp trên, UBND huyện 

đề nghị phòng NN&PTNT, Trung tâm DVNN, UBND các xã, thị trấn tiếp tục vận động, 

tuyên truyền Người dân duy trì, nuôi dưỡng các diện tích cây công nghiệp hiện có như 

cây cao su, cây cà phê..tập trung nguồn lực để xác định, lựa chọn cây trồng ngắn ngày có 

năng suất, hiệu quả kinh tế cao để đảm bảo ổn định đời sống, yên tâm sản xuất của Người 

dân. 

8. Cử tri A Thô nhóm 1 Pêng Blong, xã Đăk Long kiến nghị  

- Trong thời gian qua, Công ty điện lực huyện Đăk Glei đã đào mương để 

chôn trụ hạ thế hệ thống điện 3 pha tại nhóm 4, thôn Pêng Blong (khoản 40 m), tuy 

nhiên khi chuyển đổi sang vị trí khác (sau đồn 673) thì không lấp lại nên đã ảnh 

hưởng đến việc đi lại của người dân. Do vậy đề nghị Công ty Điện lực huyện Đăk 

Glei khẩn trương lấp lại để bảo đảm ATGT. 

- Đề nghị Điện lực huyện Đăk Glei, xem xét lắp công tơ điện cho hơn 20 hộ 

nhóm 1, thôn Pêng Blong vì một số hộ kéo dây điện quá xa hơn 500m, gia đình lại 

khó khăn trong việc làm trụ điện và đường dây điện đề nghị xem xét ráp công tơ 

cho gần các hộ dân. 

* Trả lời: Điện lực xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và xin trả lời như 

sau: 

- Điện lực đã cử nhân viên đến khảo sát điểm cử tri A Thô kiến nghị thuộc 

nhóm 4, thôn Pêng Blong. Thực tế điểm cử tri kiến nghị là rãnh tiếp địa thuộc trạm 

biến áp Ping Long nâng cấp từ 01 pha lên 03 pha để phục vụ nhu cầu của bà con 

nhân dân, được Công ty Điện lực Kon Tum bố trí vốn đầu tư vào năm 2020, Công 

ty TNHH MTV Quang Vinh Kon Tum là đơn vị thi công. Trong quá trình thi công, 

đơn vị thi công đã lấp rãnh tiếp địa chưa hết. Điện lực Đăk Glei đã có văn bản yêu 
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cầu đơn vị thi công giải quyết dứt điểm vấn đề cử tri kiến nghị. Đơn vị thi công 

cam kết sẽ xử lý xong trong tháng 03/2021. 

- Qua khảo sát thực tế nhu cầu sử dụng điện của ba con nhân dân thuộc nhóm 

1, thôn Pêng Blong. Hiện tại có khoảng 13 khách hàng đang kéo điện từ trụ cuối hạ 

thế của Ngành điện về nhà xa (khoảng 350 mét). Điện lực Đăk Glei đã lập danh 

mục đăng ký gửi Công ty Điện lực Kon Tum (theo báo cáo số 93/BC-ĐLĐGL 

ngày 01/03/2021). Công ty Điện lực Kon Tum đã đồng ý chủ trương đưa danh mục 

vào đầu tư xây dựng năm 2022 

9. Cử tri xã Đăk Choong kiến nghị: UBND huyện xem xét đầu tư sửa 

chữa, nâng cấp đường ĐH 82 đoạn từ Trụ sở UBND xã đến làng làng La lua, hiện 

nay đường đã xuống cấp, không có rãnh thoát nước không đảm bảo an toàn giao 

thông và chỉnh trang đô thị.  

* Trả lời:  

UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Theo quy định của Luật 

đầu tư công chỉ bố trí vốn cho các dự án trong danh mục đầu tư công trung hạn. Về 

ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến việc đầu tư tuyến đường từ UBND xã Đăk 

Choong đến thôn La Lua. UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Đăk Choong kiểm 

tra, rà soát công trình nêu trên đã đăng ký danh mục đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 chưa ? Trường hợp chưa đăng ký, UBND huyện sẽ yêu cầu 

UBND xã Đăk Choong nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025 để có cơ sở triển khai đầu tư theo quy định. 

10. Cử tri A Luân thôn Tu Dốp nhóm II, xã Ngọc Linh: Đề nghị điện lực 

kéo điện sớm cho các hộ chưa có điện sinh hiện nay còn 22 hộ chưa có điện (ý kiến 

này cử tri đã đề nghị nhiều lần, tuy nhiên ngành điện lực huyện đã trả lời nhưng 

đến nay chưa thực hiện được). 

* Trả lời: Điện lực xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và xin trả lời như 

sau: 

- Điện lực Đăk Glei đã cử nhân viên đến khảo sát thực tế các điểm cử tri A 

Luân kiến nghị. Thực tế các hộ dân ở nhóm hộ này đã kéo điện từ làng Long Năng 

về để sử dụng, đường dây xa khoảng 500 mét. 

- Điện lực đã khảo sát để đưa vào danh mục đầu tư xây dựng 2022. Tuy nhiên 

để kéo điện cho bà con nhóm hộ Tu Dốp II cần kinh phí lớn (khoảng 1,5 tỷ đồng). 

Hiện tại, Công ty Điện lực Kon Tum chưa có nguồn kinh phí để triển khai đầu tư. 

- Điện lực Đăk Glei kính đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh Kon 

Tum xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách để đầu tư. 

11. Cử tri 5 thôn: Long Năng, Ngọc Súc, Lê Ngọc; Sa Múc; Đắk Sun, xã 

Ngọc Linh: đề nghị Huyện chỉ đạo rà soát và xem xét san ủi mặt bằng để bố trí tái 

định cư đảm bảo cho người dân di dời ra khỏi một số điểm có nguy cơ sạt lở cao.  

* Trả lời:  

Thực hiện Thông báo số 03-TB/HU ngày 07/8/2020 Thông báo của Ban Thường 

vụ Huyện ủy đối với việc di dân sắp xếp dân cư vùng sạt lở, vùng thiên tai và vùng đặc 
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biệt khó khăn và sắp xếp lại các điểm dân cư trên điạ bàn,  ngày 10/8/2020 UBND huyện 

đã chỉ đạo các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; 

Kinh tế và Hạ tầng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND xã 

Ngọc Linh triển khai khảo sát, xác minh ngoài thực địa điểm tái định cư mới gồm các 

thôn  (Long Năng, Ngọc Súc, Lê Ngọc, Sa Múc, Đăk Sun) với tổng số hộ: 55 hộ, 220 

khẩu; diện tích bố trí khu tái định cư là 3,8 ha. 

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan chuyên môn UBND huyện đã có Tờ trình số 

165/TTr-UBND ngày 07/9/2020 gửi UBND tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

NN&PTNT, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn và đã đề xuất 

bố trí vào đầu tư công giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí 51 tỷ đồng,  vì vậy đề nghị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UBND xã Ngọc Linh thông báo đến cử tri trên địa bàn xã biết để yên tâm, khi Trung 

ương phân bổ kinh phí, UBND huyện sẻ triển khai thực hiện dự án theo quy trình, quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

12. Cử tri A Láo thôn Kon Liêm xã Xốp: Đề nghị Điện lực huyện Đăk 

Glei đầu tư kéo thêm đường dây điện cho thôn Xốp Dùi, Đăk Xi Na, hiện nay một 

số điểm dân cư nhân dân tự làm trụ, đường dây kéo tạm không đảm bảo an toàn, 

nhất là trong mùa mưa lũ. 

* Trả lời: Điện lực xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và xin trả lời như 

sau: 

- Điện lực Đăk Glei đã cử nhân viên đến khảo sát thực tế các điểm cử tri A 

Láo kiến nghị. Đơn vị đã lập danh mục đăng ký gửi Công ty Điện lực Kon Tum 

(theo báo cáo số 93/BC-ĐLĐGL ngày 01/03/2021). Công ty Điện lực Kon Tum đã 

đồng ý chủ trương đưa danh mục vào đầu tư xây dựng năm 2022. 

13. Cử tri thôn Róoc Mẹt, xã Đăk Nhoong: Đề nghị UBND huyện làm rõ 

việc thi công đường đi khu sản xuất thuộc dự án giảm nghèo Tây Nguyên trên địa 

bàn của thôn đang làm dang dỡ đến nay vẫn chưa hoàn thiện theo thiết kế, xin hỏi 

nguyên nhân do đâu, thời gian tới có tiếp tục hoàn thiện hay không?.  

* Trả lời:  

Dự án đường đi khu sản xuất Rooc Mẹt tại xã Đăk Nhoong có tổng mức đầu 

tư 9 tỷ đồng, chiều dài thiết kế 3 km (do BQL dự án Giảm nghèo khu vực Tây 

Nguyên tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư), thuộc nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế 

giới (WB) được đầu tư vào năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án có ảnh hưởng đến diện tích đất rừng do BQL RPH Đăk Glei 

nên không triển khai thực hiện được các hạng mục còn lại. Hiện nay BQL dự án 

Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum đã chấm dứt dự án và không triển 

khai thực hiện tiếp đồng thời đã trả vốn về Trung ương. 

II. Về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội 

 1. Cử tri Phạm Văn Du thôn Đăk Sút, xã Đăk Kroong: Kiến nghị UBND 

huyện sớm làm việc với Công ty cổ phần Phương Hoa khắc phục khói bụi than gây 

ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống xung quanh nhà máy. 
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* Trả lời: Theo Giấy xác nhận số 277/GXN-STNMT ngày 02/6/2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường thì công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải của nhà 

máy là: 

- Lắp dặt vòi phun nước tại băng tải (trước khi nguyên liệu được cấp vào 

phễu phân phối và lồng bóc vỏ) nhằm giảm bụi phát sinh. 

- Lắp dặt hệ thống ống dẫn, sử dụng quạt hút đưa hỗn hợp bụi về buồng 

chứa nhằm giảm bụi từ quá trình đóng gói sản phẩm. 

- Lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò hơi cung cấp nhiệt sấy tinh bột 

sắn. 

- Lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò hơi cung cấp nhiệt  sấy tinh bột 

sắn biến tính và tinh bột sắn. Quy trình công nghệ: Bụi, khí thải – quạt hút - ống 

dẫn – tầng lọc bằng nước có vách ngăn – thoát ra ống khói cao 18m, Ø 0,6 m. 

Nước thải sau khi hấp thụ khí thải được đưa về bể chứa và đưa về hệ thống xử lý 

nước thải. 

- Lắp đặt hệ thống hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò cung cấp nhiệt sấy bả. 

Quy trình công nghệ xử lý: Bụi, khí thải – quạt hút – hệ thống Cyclon – thoát ra 

môi trường. 

Bên cạnh đó Công ty Phương Hoa hằng năm thực hiện việc báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định. Trong báo cáo Nhà máy đã phối hợp với 

đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc lấy mẫu phân tích chất lượng đất, nước, không khí 

theo quy định. Qua kết quả quan trắc cho thấy khí thải từ hoạt động chế biến tinh 

bột sắn và sấy bả nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành. 

Qua ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tăng 

cường công tác kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Phương 

Hoa Kon Tum. Đề nghị Công ty Phương Hoa Kon Tum thực hiện đúng nội dung 

theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Kon Tum, 

Giấy xác nhận số 277/GXN-STNMT ngày 02/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường và công khai báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường hằng năm tại khu 

dân cư khu vực nhà máy để Nhân dân cùng biết và theo dõi, giám sát. 

2. Cử tri A Tăng thôn Pêng Blong, xã Đăk Long kiến nghị: Ngày 

01/11/2020 ông A Tuân và A Hữu thôn Pêng Blong bị tai nạn đến cấp cứu tại 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (ca trực của Y Thao và Y Liên) thì không tiếp 

nhận vì chưa cung cấp kịp thời thẻ bảo hiểm Y tế, thời gian khoảng từ 23h00’ ngày 

01/11/2020 đến 06h00’ ngày 02/11/2020, nhân viên y tế không ai hỏi thăm tình 

trạng bệnh nhân ra sao, do vậy đề nghị Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei có biện  

pháp chấn chỉnh kịp thời đối với nhân viên Y tế về thái độ phục vụ nhân dân trong 

việc khám chữa bệnh, cấp cứu kịp thời khi người dân gặp nạn dù cho gia đình chưa 

cung cấp đầy đủ về giấy tờ.  

* Trả lời 

Đơn vị đã chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành xác minh sơ bộ như sau: 

Vào lúc 23h ngày 01/11/2020 bệnh nhân A Tuấn và bệnh nhân A Hữu địa chỉ thôn 

Pêng Blong xã Đăk Long bị tai nạn giao thông, không có thẻ Bảo hiểm y tế và giấy 
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tờ tùy thân, đã uống rượu vào viện được Điều dưỡng Y Thao tiếp đón, Bác sỹ 

Nông Thị Kim Liên khám bệnh nhân A Tuấn, 16 tuổi với chấn đoán sơ bộ chấn 

thương phần mềm vùng ngực, hông, gối trái do ngã và bệnh nhân A Hữu: 16 tuổi, 

Chấn thương phần mềm thái dương trái, gối trái do ngã – Theo dõi chấn động não 

làm bệnh án nhập viện và chỉ định chụp X quang kiểm tra. Sau khi có kết quả chụp 

X quang là: Hiện tại không phát hiện hình ảnh bất thường trên phim X quang Bác 

sỹ Liên chỉ định bệnh nhân A Tuấn và bệnh nhân A Hữu dùng thuốc và làm thủ tục 

chuyển bệnh nhân A Tuấn và bệnh nhân A Hữu xuống Khoa Ngoại Tổng hợp – 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản để tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến 6 giờ sáng 

02/11/2020 Điều dưỡng có hướng dẫn gia đình bổ sung thẻ Bảo hiểm y tế, nhưng 

bố của bệnh nhân A Tuấn thấy  sức khỏe A Tuấn và A Hữu ổn định xin nộp viện 

phí và xin ra viện, Khoa Ngoại Tổng hợp – Chăm sóc sức khỏe sinh sản làm thủ 

tục xuất viện. Trong thời gian nằm điều trị 2 bệnh nhân không có ý kiến gì. 

Theo như lời của bệnh nhân A Tuấn và bệnh nhân A Hữu trong quá trình 

khám và điều trị Điều dưỡng Thao xử lý còn chậm, chưa quan tâm, gẫn gũi và 

chưa theo dõi sát chấn thương của bệnh nhân, chưa giải thích tình trạng sức khỏe 

cho bệnh nhân và gia đình hiểu và yên tâm điều trị, có những biểu hiện, lời nói khó 

chịu đối với A Tuấn và A Hữu.  

Đơn vị tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra, giám sát, xác minh và 

tổ chức kiểm điểm viên chức vi phạm xem xét, đề xuất hướng xử lý viên chức vi 

phạm theo quy định. 

Trong thời gian qua Bộ Y tế đã ban hành rất nhiều văn bản để nâng cao quy 

tắc ứng xử cho cán bộ Y tế như Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế “Quy định về y đức”; Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 

04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện 

“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của 

người bệnh”, đơn vị đã triển khai nhiều các biện pháp để nâng cao quy tắc ứng xử 

của viên chức và người lao động như nhắc bằng văn bản, trong các cuộc họp, giao 

ban, tổ chức tập huấn và 100% viên chức và người lao động đã ký cam kết thực 

hiện tốt quy tắc ứng xử.  

 

PHẦN II 

NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ UBND HUYỆN TIẾP THU SAU KỲ HỌP 

THỨ 11 HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016-2021 

I. Về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách 

1. Cử tri A Thê thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong kiến nghị: Thủy lợi Đăk Mar 

nhà nước đã đầu tư kênh mương xong, nhưng chưa có đập đầu mối đề nghị UBND 

huyện quan tâm đầu tư tiếp để nhân dân phục hóa lại diện tích ruộng.  

* Trả lời: 
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Hiện nay, việc đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thực hiện theo Luật Đầu tư 

công số 149/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 

về kế hoạch Đầu tư công trung hạn và hàng năm. 

Qua rà soát các danh mục công trình: Thủy lợi suối Đăk Mar thôn Đăk Gô, xã Đăk 

Kroong có diện tích tưới 5 ha không nằm trong danh mục Đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020, trong khi đó ngân sách huyện hạn hẹp, do vậy không có nguồn vốn để 

đầu tư xây dựng như ý kiến của cử tri. Năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo phòng 

NN&PTNT, các cơ quan đơn vị khác có liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng và dự 

kiến sẽ đầu tư, xây dựng trong năm 2021 để tăng tính công năng hoạt động của công 

trình. 

Tuy nhiên, trước khi được Nhà nước quan tâm đầu tư Thủy lợi Đăk Mar nhằm 

đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân trên địa 

bàn xã, đề nghị xã Đăk Kroong chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn các Tổ hợp tác 

dùng nước trên địa bàn xã đã được thành lập thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình, 

khơi thông cống rãnh, kênh mương bị ách tắc, điều hòa sử dụng nước tưới cho đồng 

ruộng, nhất là trong mùa khô nhằm đảm bảo nước phục vụ cho nhân dân sản xuất vụ Mùa 

và vụ Đông Xuân hàng năm.  

2. Cử tri A Jét thôn Đăk Wâk, xã Đăk Kroong: Đề nghị Cục quản lý đường 

bộ III, mở rộng hành lang đường bộ HCM đoạn trước nhà ông A Héo thôn Đăk 

Wâk bị khuất tầm nhìn rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.  

* Trả lời 

UBND huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới UBND huyện 

sẽ đề nghị đơn vị quản lý Quốc lộ đường Hồ Chí Minh (Cục quản lý đường bộ 

III.4) phối hợp rà soát lại các điểm đen có nguy cơ gây mất an toàn giao thông để 

có lộ trình và giải pháp xử lý dứt điểm các vị trí nói trên, trong đó có vị trí cử tri A 

Jét thôn Đăk Wâk, xã Đăk Kroong kiến nghị. 

3. Cử tri A Đạo thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong kiến nghị: Trước đây 

đường dây 220V đi xa nhà tôi, nhưng khi bão làm đổ gẫy trụ, điện lực huyện đã 

chuyển trụ điện đến vị trí mới sát gần nhà tôi rất nguy hiểm, đề nghị điện lực kiểm 

tra lại để đảm bảo an toàn cho người dân và gia đình tôi. 

* Trả lời: Điện lực xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và xin trả lời như 

sau: Điện lực Đăk Glei đã cử nhân viên xuống hiện trường điểm cử tri kiến nghị, 

gặp trực tiếp ông A Đạo. Qua kiểm tra thực tế, vị trí cử tri kiến nghị là khoảng trụ 

BT139-BT140 thuộc đường dây 22kV Ngọc Hồi – Đăk Glei di dời sau sự cố lốc 

xoáy làm gãy đổ trụ năm 2018. Chiều cao pha - đất tại khoảng trụ nêu trên đảm 

bảo an toàn theo quy định của Ngành điện (7,5 mét). Thực tế dây mà cử tri kiến 

nghị là cáp quang đi chung cột điện lực treo thấp, chùng võng. Nhân viên điên lực 

đã giải thích cho ông A Đạo hiểu và cử tri đã chấp thuận. 

4. Cử tri thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei kiến nghị:  

4.1. UBND huyện bố trí ngân sách xây dựng lại điểm trường mầm non tại 

thôn Long Nang vì hiện nay học sinh đông, phòng học khá nhỏ và không đảm bảo 

cho các cháu mầm non học tập, vui chơi. 

* Trả lời: 
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Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn cân đối 

ngân sách địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Tại nghị quyết số 

02/NQ-HĐND ngày 26/01/2021. 

 Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện Đăk Glei về nhu cầu đầu tư nói 

chung và các công trình phục vụ giáo dục và Đào tạo nói riêng là rất lớn, trong khi 

đó nguồn vốn ngân sách được phân cấp và nguồn thu của huyện không đáp ứng hết 

được. Vì vậy, ý kiến của cử tri thôn Long Nang là hết sức cần thiết.Trong thời gian 

tới các nguồn kinh phí được tỉnh tiếp tục phân cấp (nếu có).UBND huyện  sẽ tổng 

hợp và trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định thực hiện  

4.2. UBND huyện quan tâm hỗ trợ các loại cây giống, con giống cho nhân 

dân, đặc biệt là  4 thôn phía nam của thị trấn để người dân phát triển về sản xuất 

nông nghiệp ổn định cuộc sống.  

 * Trả lời: 

Đối với các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nói riêng và chính 

sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư nói chung khuyến khích phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Trong những năm qua, các chương trình hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình 135, chương 

trình ngoài 30a..huyện đã phân bổ về UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư triển khai 

thực hiện. Bên cạnh đó, trong thời gian qua huyện đã tích cực phối hợp với Sở ngành cấp 

trên kết nối vói các Doanh nghiệp có tiềm lực để khuyến khích Người dân mạnh dạn đầu 

tư chuyển đổi sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn một số cây như cây mía, 

dứa..  

Hiện nay, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và các chương 

trình chính sách có liên quan như Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được điều chỉnh, 

bổ sung hay tiếp tục triển khai nên trong lúc chờ chủ trương của cấp trên, UBND huyện 

đề nghị phòng NN&PTNT, Trung tâm DVNN, UBND các xã, thị trấn tiếp tục vận động, 

tuyên truyền Người dân duy trì, nuôi dưỡng các diện tích cây công nghiệp hiện có như 

cây cao su, cây cà phê..tập trung nguồn lực để xác định, lựa chọn cây trồng ngắn ngày có 

năng suất, hiệu quả kinh tế cao để đảm bảo ổn định đời sống, yên tâm sản xuất của Người 

dân. 

II. Về Văn hóa – Xã hội 

 1. Cử tri thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei kiến nghị: UBND huyện 

quan tâm hỗ trợ lắp đặt hệ thống loa, đài phát thanh tại khu tái định cư thôn Long 

Nang để bà con nghe và kịp thời nắm bắt thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà 

nước.  

 * Trả lời: UBND huyện, xin ghi nhận ý kiến của cử tri thôn Long Nang thị 

trấn Đăk Glei. UBND huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm văn hóa thể thao du lịch  và 

truyền thông huyện xuống rà soát địa điểm, đầu tư lắp đặt cụm loa cho thôn.  

III. Ý kiến, kiến nghị nhiều lần 

1. Cử tri thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei kiến nghị: UBND huyện chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn huyện cắm biển báo ATGT tại điểm cổng chào của thôn 

Long Nang, vì tại đây có lớp học Mầm non, mỗi khi tan học, các em đi qua đường 

rất nguy hiểm. 
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* Trả lời:  

UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của công dân. Định kỳ hằng năm, 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các địa phương tiến 

hành rà soát, tổng hợp các điểm đen có khả năng gây mất an toàn giao thông để 

tham mưu đề xuất giải pháp xử lý. Trong đó có việc bố trí hệ thống biển báo, đèn 

tín hiệu giao thông, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, trường học, các giao lộ… 

Nội dung này, hiện nay UBND huyện đang triển khai thực hiện dự kiến sẽ hoàn 

thành trong tháng 4 năm 2021. 

 

 Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV. UBND huyện 

báo cáo Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện biết để trả lời cho cử tri 

trong thời gian tới./. 
 

Nơi nhận:        
- TT Huyện uỷ (b/c);  

- TT HĐND (b/c)     

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện (t/d); 

- Thủ trưởng các cơ qua, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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