
Thực hiện Công văn số 39/HĐND-TH  ngày 25/8/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc đề nghị giải quyết, trả lời và theo dõi kết quả giải quyết ý 

kiến, kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV; Báo cáo số 

84/BC-HĐND ngày 16/8/2022 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV.  

UBND huyện báo cáo kết quả triển khai giải quyết, cụ thể như sau: 

I. Đánh giá chung: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ 

họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV, UBND huyện đã chỉ đạo1, giao nhiệm vụ cụ 

thể cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan triển khai giải quyết kịp 

thời.  

II. Kết quả triển khai giải quyết 

1. Ý kiến cử tri thôn 1 – Kon Túc xã Đăk Pne: Để đảm bảo an toàn cho 

người tham gia giao thông, đề nghị cấp trên quan tâm, xử lý trụ điện đôi tại 

điểm thôn 1 dọc tuyến đường ĐH22. 

Trả lời: UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo Điện lực huyện tổ chức kiểm 

tra hiện trường (tại vị trí trụ cử tri kiến nghị), đồng thời đơn vị đã lập phương án 

và triển khai thực hiện xong trong tháng 10/2022 vừa qua. 

2. Ý kiến cử tri thôn 3 xã Tân Lập: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện 

lực huyện đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ đường điện 2 pha vì hiện nay có một số trụ 

đã bị nghiêng rất nguy hiểm cho bà con trên địa bàn thôn. 

Trả lời: Vấn đề cử tri thôn 3 kiến nghị đã được UBND huyện kiểm tra, 

chỉ đạo Điện lực huyện thực hiện. Hiện đơn vị Điện lực đang tổ chức triển khai 

(đã thu hồi xong khối lượng trụ hạ thế và đường dây hạ thế), khối lượng còn lại 

sẽ thực hiện thu hồi xong trước tháng 11/2022. 

3. Ý kiến cử tri thôn 9 xã Đăk Ruồng: Đề nghị Điện lực huyện kéo thêm 

trụ điện từ cuối thôn 9 xuống đến Cầu Đăk Năng nhằm đảm bảo cho các hộ sử 

dụng an toàn. 

Trả lời: Nội dung cử tri thôn 9 kiến nghị đã được UBND huyện chỉ đạo 

Điện lực huyện kiểm tra, xác định nhu cầu đầu tư. Qua đó, đơn vị đã ưu tiên bổ 

sung TBA thôn 9, Đăk Ruồng vào danh mục đầu tư xây dựng năm 2023 nhằm 

                                           
1 Công văn số 1054/UBND –TH ngày 12/9/2022 của UBND huyện về  giải quyết, trả lời các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, khóa XV 
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mở rộng lưới hạ thế kéo dài đến cầu Đăk Năng, xóa điểm đen đường dây sau 

công tơ, đảm bảo vận hành an toàn đường dây sau công tơ cho Nhân dân. 

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

kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, Khóa XV./. 

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

- TT Huyện ủy (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; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
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