
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 

28/TTHĐND-TH ngày 04/4/2022 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của 

cử tri. UBND huyện Kon Rẫy tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai giải quyết, cụ 

thể như sau: 

A. Đánh giá chung 

Trên cơ sở, đề nghị trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của 

Thường trực HĐND tỉnh, UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và ban hành các 

văn bản chỉ đạo(1), giao nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện của các phòng, ban, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ. Đến nay, 

phần lớn các ý kiến, kiến nghị nhất là các ý kiến bức thiết của cử tri đã được 

UBND huyện chỉ đạo, xem xét giải quyết kịp thời, đáp ứng được sự mong đợi 

của cử tri, cụ thể: 

* Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri cần giải quyết, trả lời là 14 ý kiến, 

kiến nghị. Trong đó: 05 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 2 HĐND 

tỉnh, khóa XII và 09 ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh 

khóa XII. 

UBND huyện tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết, cụ thể như sau: 

B. Kết quả cụ thể 

I. Đối với kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, khóa XII 

1. Cử tri thôn Đăk Jri, xã Đăk Tờ Re kiến nghị: 21 hộ dân xung quanh 

khu vực nhà rông Làng Kon Rơ Lang đã sinh sống và sản xuất ổn định, tuy 

nhiên chưa được cấp giấy Chứng nhận QSDĐ do nằm trong diện tích đất quản lý 

của Công ty Cao su Kon Tum. Hiện nay, đã có Quyết định thu hồi đất của 

UBND tỉnh (khoảng hơn 100 ha). Do đó, đề nghị UBND huyện xem xét đo đạc 

cấp giấy Chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân. 

Trả lời: Sau khi được UBND tỉnh Kon Tum thu hồi đất của Công ty 

TNHH MTV cao su Kon Tum bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng theo 

quy định, với tổng diện tích 1.081.044,7 m2 (tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND 

                                           
1 Công văn số 455/UBND-TH ngày 22/4/2022 về việc tham mưu báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri từ năm 2016 đến nay. 
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ngày 01/11/2021), UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị, địa phương liên quan thực 

hiện cập nhật số diện tích đất trên vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy 

định, đồng thời đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện phối hợp với 

UBND xã Đăk Tờ Re hướng dẫn hộ dân kê khai, lập hồ sơ để xem xét cấp 

GCNQSD đất theo quy định.    

2. Cử tri Trần Văn Phú thôn 1, xã Tân Lập kiến nghị 

2.1. Hiện nay tại khu trung tâm thôn 1 còn một đoạn đường chưa triển 

khai thi công, để cỏ rác mọc um tùm gây mất cảnh quan khu Trung tâm. Cử tri 

thôn 1 đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét và tiến hành thực hiện không để tình 

trạng gây mất cảnh quan, thẩm mỹ của Trung tâm huyện lỵ. 

Trả lời: Nội dung cử tri đề nghị: Đoạn tuyến có chiều dài khoảng 50,0mét 

đã được GPMB và có trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007 (được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007). 

Tuy nhiên, đoạn tuyến trên không được triển khai thi công và phải điều chuyển 

vốn đến công trình khác do một số hộ dân sống dọc hai bên tuyến ngăn cản, gây 

khó khăn và hiện nay huyện chưa xác định được nguồn vốn để thực hiện danh 

mục, đoạn tuyến trên. Trong khi chưa xác định được nguồn vốn đầu tư xây dựng 

đoạn tuyến trên UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường DVĐT huyện, 

UBND xã Tân Lập triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cảnh quan, môi 

trường khu vực.  

2.2. Đề nghị ngành điện tăng thêm số KW đầu tiên nhằm giảm giá điện 

trong sinh hoạt cho bà con. 

Trả lời: Vấn đề cử tri kiến nghị thuộc về cơ cấu bậc thang bán lẻ điện 

năng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/20214/QĐ-TTg ngày 

07/4/2014 của Thủ tướng chính phủ. 

2.3. Hiện nay việc kiểm tra số KW bằng điện tử, bà con cử tri đề nghị báo 

cáo và giải thích việc tổng hợp điện tiêu thụ bằng điện tử có đúng với thực tế sử 

dụng hay không? 

Trả lời: Hiện nay, lưới điện tỉnh Kon Tum được đầu tư lưới điện thông 

minh, chỉ số công tơ điện được thu thập dữ liệu từ xa qua hệ thống RF-Spider, 

dữ liệu từ chương trình đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Thời gian 

qua, UBND huyện chỉ đạo Điện lực Kon Rẫy tăng cường công tác tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức (công khai trên trang web spider.cpc.vn hoặc cài App 

CSKH của Tổng Cty Điện lực miền Trung), trường hợp người dân chưa rõ có thể 

liên hệ qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001909 hoặc bộ phận một cửa của 

Điện lực Kon Rẫy để được hướng dẫn. 

3. Cử tri Y Đông thôn Kong Mong Tu, xã Đăk Tơ Lung kiến nghị: Đề nghị 

cấp trên giải quyết chế độ thời gian phục vụ quân ngũ của ông A Boát (hiện nay 

đã chết), đã gửi hồ sơ lên cấp trên từ năm 2018 nhưng đến nay chưa được giải 

quyết. 

Trả lời: Sau khi nhận được ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Ban 

CHQS huyện phối hợp với Hội đồng chính sách xã Đăk Tơ Lung rà soát lại 



3 

 

trường hợp của ông A Boát, cụ thể trong khoảng thời gian năm 2017, Hội đồng 

chính sách xã đã làm thủ tục đề nghị cho ông A Boát hưởng chế độ theo Quyết 

định số 49/2005/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng 

chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc 

tế. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ lưu trữ tại Ban Chỉ huy quân sự huyện và Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh không thấy danh sách đề nghị. Lý do, tại thời điểm đó 

đồng chí Thiếu tá Nguyễn Huệ trợ lý chính trị trực tiếp làm công tác tiếp nhận 

và giải quyết các hồ sơ công tác chính sách của đơn vị, cuối năm 2017 được cấp 

trên điều động về đơn vị khác và đã nghỉ hưu, công tác bàn giao chưa được chặt 

chẽ dẫn đến thất lạc hồ sơ.  

Hướng giải quyết: Hiện nay các chế độ chính sách tồn đọng sau chiến 

tranh vẫn đang tiếp tục được xem xét giải quyết, với phương châm không để bỏ 

sót đối tượng. Kiến nghị nêu trên đã được UBND huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy 

quân sự huyện phối hợp với Hội đồng chính sách xã Đăk Tơ Lung kiểm tra, rà 

soát và phối hợp với hộ gia đình xác lập lại hồ sơ cho ông A Boát đề nghị lên 

cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, hoàn thành trong quý II/2022. 

II. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, 

khóa XII 

1. Những kiến nghị liên quan đến đất đai 

1.1. Cử tri thôn Kon Rá, xã Đăk Tơ Lung kiến nghị: Ý kiến, kiến nghị với 

các cấp có thẩm quyền và Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên về việc 

đất sản xuất của bà con thôn Kon Rá. Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây 

Nguyên đã thu hồi của 11 hộ nhưng chưa hỗ trợ, chi trả kinh phí đền bù (đợt 2). 

Tuy nhiên, Công ty đã đưa máy đào vào múc, sới đất của bà con và không cho 

bà con vào canh tác. 

* Trả lời: Nội dung trên, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

liên quan và UBND xã Đăk Tơ Lung kiểm tra, xác minh, kết quả: Các vị trí, 

diện tích đất của 11 hộ dân thôn 6 (làng Kon Rá) kiến nghị hiện nay Nhà nước 

chưa thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB theo quy định (đây là phần diện tích 

đất còn lại nhỏ lẻ, manh mún, ngoài phạm vi chủ trương đầu tư dự án được 

duyệt). Để có cơ sở thực hiện thu hồi, GPMB thực hiện mở rộng quy mô dự án, 

Chủ đầu tư dự án (Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên) đã dừng các 

hoạt động liên quan và đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, phần diện tích đất trên sẽ được xem xét thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

GPMB sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo 

quy định.  

1.2. Cử tri thôn 2, thị trấn Đăk Rve kiến nghị: Đề nghị huyện quan tâm, 

xem xét giao diện tích đất của cơ quan Phòng Văn hóa - Thông tin huyện (cũ) liền 

kề với diện tích đất Hội trường thôn 2 để cho thôn quản lý và sử dụng vào mục 

đích sinh hoạt cộng đồng như: Làm sân cầu lông, bóng chuyền, tập dưỡng sinh... 

* Trả lời: Đối với đề nghị trên, qua rà soát tài sản (diện tích đất) trên đã 

có trong Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan tổ chức, đơn vị 
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thuộc UBND huyện Kon Rẫy (được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết 

định số 14/QĐ-UBND ngày 09/01/2020). Hiện nay, các đơn vị chức năng đang 

tham mưu UBND huyện về trình tự, thủ tục xử lý tài sản là nhà, đất trên theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

2. Những kiến nghị liên quan đến giao thông, thuỷ lợi 

2.1. Cử tri Phùng Ngọc Mai - thôn 5, thị trấn Đăk Rve kiến nghị: Đề nghị 

huyện sửa chữa đường từ đầu cầu dây văng đến đầu cầu tràn (thôn 5), vì hiện 

nay đoạn đường này đã xuống cấp, mặt đường lồi lõm tạo thành các ổ gà ... gây 

khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, nhất là các em học sinh 

thường xuyên qua lại để đến trường học. 

* Trả lời: Kiến nghị trên, đã được UBND huyện chỉ đạo đơn vị, địa 

phương liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng tuyến đường; đồng thời ưu tiên 

nguồn kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp và đã thực hiện hoàn thành đưa vào 

khai thác, sử dụng trong tháng 4/2022 vừa qua. 

2.2. Cử tri A Đôih - thôn 10, xã Đăk Ruồng kiến nghị: Đề nghị huyện kè 

lại đoạn đường đầu làng Kon SKôi vì hiện tại đã bị sạt lở mạnh có nguy cơ hư 

hỏng đường vào làng và gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua. 

* Trả lời: Để đầu tư tuyến kè nhằm chống sạt lở như nội dung cử tri kiến 

nghị trên đòi hỏi nguồn vốn lớn. Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục đề 

xuất, kiến nghị với cấp trên để được quan tâm xem xét. Trước mắt để đảm bảo an 

toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường vào làng, 

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đăk Ruồng chủ động tổ chức triển khai một 

số biện pháp (trồng tre, gia cố đoạn có nguy cơ sạt lở cao...). 

3. Những ý kiến liên quan đến lĩnh vực chế độ chính sách 

3.1. Cử tri Phùng Ngọc Mai - thôn 5, thị trấn Đăk Rve: Đề nghị cấp trên 

quan tâm giải quyết chế độ của ông Tống Văn Chung, thôn 1 thị trấn đề nghị 

hưởng chế độ sau khi cơ quan cũ giải thể (Công ty lương thực huyện Kon 

Plong). Đã gửi hồ sơ lên cấp trên. Sau khi xem xét hồ sơ, ngày 26/5/2021, 

Phòng Nội vụ huyện yêu cầu ông bổ sung thêm bảng lương. Nhưng vì thời gian 

khá lâu nên hồ sơ thất lạc, không thể tìm được bảng lương mà chỉ có xác nhận 

của Thủ trưởng cơ quan cũ (là ông Đào Đức Thảo hiện đang sinh sống tại thôn 

1 thị trấn Đắk Rve) xác nhận thời gian ông Tống Văn Chung công tác và làm 

việc tại Công ty lương thực. 

* Trả lời: Nội dung cử tri đề nghị, đã được UBND huyện đã chỉ đạo 

Phòng Nội vụ huyện kiểm tra, rà soát và có Văn bản trả lời (cụ thể tại Công văn 

số 166/PNV ngày 26/5/2021); trường hợp cử tri chưa rõ nội dung trả lời trên đề 

nghị liên hệ trực tiếp với Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện để được xem xét làm rõ 

theo quy định.  

4. Những ý kiến liên quan đến lĩnh vực điện 
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4.1. Cử tri thôn 1, xã Tân Lập kiến nghị: Đề nghị ngành điện tăng thêm số 

KW đầu tiên, cụ thể từ 150KW tăng lên thành 200KW nhằm giảm giá thành cho 

bà con trong việc sử dụng điện lâu dài. 

* Trả lời: Nội dung cử tri kiến nghị trên, UBND huyện đã giao cho cơ 

quan Điện lực huyện tiếp thu và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết theo quy định. 

4.2. Cử tri thôn 2, xã Tân Lập kiến nghị: Đề nghị cấp trên tiếp tục quan 

tâm đầu tư đường điện 3 pha từ nhà ông Hoàng Văn Thắng đi đoạn cầu sắt 

(chiều dài khoảng 2 km, có 16 hộ hiện nay đang sinh sống trên trục đường này) 

để đảm bảo cho bà con phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt hàng ngày. 

* Trả lời: Nội dung cử tri kiến nghị, Điện lực huyện đã ghi nhận; tổng 

hợp đề xuất, trình Công ty Điện lực Kon Tum và Tổng Công ty Điện lực miền 

Trung xem xét theo thẩm quyền, sau khi được phê duyệt và bố trí nguồn vốn 

Điện lực Kon Rẫy sẽ ưu tiên thực hiện hạng mục mà cử tri đã ý kiến. 

4.3. Cử tri thôn 2, xã Tân Lập kiến nghị: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư 

02 đoạn đường điện chiếu sáng công lộ cho bà con cử tri:  

+ Đoạn dọc Quốc lộ 24 (từ cuối nhà ông Đàn thôn 1 cho đến hết cổng 

chào thôn 3). 

+ Khu lâm viên tái định cư thôn 2. 

* Trả lời: Nội dung kiến nghị trên, đã được UBND huyện chỉ đạo đơn vị, 

địa phương liên quan thực hiện, kết quả cụ thể: 

- Đối với khu vực Lâm viên thôn 2, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô 

thị huyện đã tổ chức rà soát, đấu nối và chiếu sáng công lộ từ ngày 02/3/2022.  

- Đối với tuyến Quốc lộ 24 từ đoạn nhà ông Đàn đến cổng thôn 3 (xã Tân 

Lập), đơn vị chức năng đã khảo sát thực tế và hiện đang lên phương án đề xuất 

UBND huyện xem xét đầu tư mở rộng đoạn tuyến chiếu sáng công lộ vào thời 

điểm phù hợp. 

5. Những nội dung khác 

5.1. Cử tri Trần Văn Phúc - thôn 9, xã Đăk Ruồng kiến nghị: Đề nghị 

huyện cắm mốc trong vùng quy hoạch và treo công khai bản đồ quy hoạch tổng 

thể và quy hoạch chi tiết để Nhân dân được biết. 

* Trả lời:  

- Về việc cắm mốc trong vùng quy hoạch: Năm 2021, UBND huyện đã ưu 

tiên ngồn kinh phí giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức triển khai với 

112 mốc giới quy hoạch chi tiết khu Trung tâm thương mại, giáo dục và dân cư 

phía Tây trung tâm thị trấn huyện lỵ (thuộc thôn 9 xã Đăk Ruồng). 

- Về việc công khai đồ án quy hoạch: Sau khi các quy hoạch được duyệt, 

UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị liên quan chấp hành, tuân thủ thực hiện nghiêm, 

đầy đủ việc công khai đồ án quy hoạch theo quy định. Tuy nhiên, do thời gian 

khai thác, sử dụng một số Pano đã xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến việc công 
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khai đồ án, khắc phục tình trạng trên UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan tổ chức việc công khai 

đồ án quy hoạch (đã thực hiện trong tháng 3/2022) đảm bảo phù hợp với tình 

hình thực tế. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, khóa XII./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên (b/c); 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban TT UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Tổ đại biểu HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Thường trực HĐND, UBND, 

UBMTTQVN các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP, CV(TH); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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