
HĐND HUYỆN KON RẪY 

THƯỜNG TRỰC HĐND 

Số:         /BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Kon Rẫy, ngày    tháng     năm  

BÁO CÁO 
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri  

sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV 

Trên cơ sở Báo cáo số 523/BC-MTTQ-BTT ngày 09/8/2022 của Ban 

Thường trực UBMTTQVN huyện, các báo cáo của Tổ đại biểu HĐND huyện, 

Thường trực HĐND các xã, thị trấn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV; qua khảo sát thực tế và ý kiến các thành 

phần tham gia tại Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh 

đạo: UBND huyện, UBMTTQVN huyện vào ngày 10/8/2022; Thường trực 

HĐND huyện tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị các cấp, các 

ngành giải quyết, cụ thể như sau: 

I. Tình hình tổ chức TXCT sau Kỳ họp thứ 4 

1. Địa điểm và thành phần TXCT 

- Địa điểm TXCT: Nhà văn hóa, nhà rông 

- Tổng số điểm TXCT: 07 xã, thị trấn 

- Thành phần TXCT: Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Kon Rẫy, 

Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các Ban của 

HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu 

HĐND huyện khóa XV, đại diện lãnh đạo các phòng ban, các đơn vị thuộc huyện, 

Thường trực Đảng ủy, HĐND & UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, cán 

bộ chuyên môn có liên quan của các xã, thị trấn, các đại biểu HĐND của các xã, 

thị trấn và cử tri trên địan bàn huyện. 

2. Vai trò, trách nhiệm của các thành phần tham gia TXCT 

2.1. Vai trò, trách nhiệm của các thành phần tham gia phối hợp  

Nhìn chung các thành phần tham gia TXCT đều phát huy vai trò, trách nhiệm 

trong công tác phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều 

kiện, tổ chức cho đại biểu HĐND huyện TXCT sau Kỳ họp thứ 4 trên địa bàn các 

xã, thị trấn. Các thành phần tham gia đầy đủ các buổi TXCT theo quy định.  

2.2. Vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện tham gia TXCT 

Các đại biểu HĐND huyện tham gia TXCT phát huy vai trò, trách nhiệm 

lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để có cơ sở báo cáo các cấp có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết cho cử tri. Đồng thời tiếp thu và trình bày, giải 

thích với cử tri những nội dung ý kiến của cử tri mà đại biểu HĐND nắm được 

nội dung để bà con cử tri hiểu rõ hơn.   

2.3. Tình hình cử tri tham gia TXCT 
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- Tổng số cử tri: Khoảng 1.414 

- Số lượng cử tri trung bình tham dự một Hội nghị TXCT: Khoảng 50 

3. Hình thức TXCT  

- TXCT theo hình thức trực tiếp với cử tri. 

- Kết hợp tổ chức TXCT 03 cấp. 

II. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết 

của chính quyền các cấp 

1.  Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của chính 

quyền cấp tỉnh  

1.1. Ý kiến, kiến nghị nhiều lần: Không. 

1.2. Ý kiến, kiến nghị chung: Không. 

1.3. Ý kiến, kiến nghị cụ thể 

1.3.1. Lĩnh vực Kinh tế- Ngân sách  

* Cử tri thôn 9, xã Đăk Ruồng: Hệ thống rãnh thoát nước dọc Quốc lộ 24 

(đoạn từ cây xăng Đăk Ruồng đến Bưu điện xã Đăk Ruồng), có một số vị trí dọc 

tuyến là rãnh chữ V không có nắp đậy. Trong năm 2022, trên cơ sở ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, được sự quan tâm đầu tư của cấp có thẩm quyền đã bố trí nắp đậy 

tại một số vị trí đoạn tuyến nêu trên. Tuy nhiên, hiện nay mật độ lưu lượng phương 

tiện và người tham gia giao thông ở đoạn tuyến này ngày càng lớn (nhất là thời 

điểm đến trường và tan học của học sinh). Vì vậy để đảm bảo an toàn cho người 

và phương tiện tham gia giao thông, đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh quan tâm 

đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, xây dựng chuyển hệ thống rãnh 

nước dọc chữ V bằng rãnh kín (có nắp đậy) ở toàn tuyến nêu trên. 

1.3.2. Lĩnh vực Pháp chế: Không. 

1.3.3. Lĩnh vực Văn hoá- Xã hội: Không. 

1.3.4. Lĩnh vực Dân tộc: Không. 

2. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của chính 

quyền cấp huyện  

2.1. Ý kiến, kiến nghị nhiều lần: Không. 

2.2. Ý kiến, kiến nghị chung: Không. 

2.3. Ý kiến, kiến nghị cụ thể 

2.3.1. Lĩnh vực Kinh tế- Ngân sách 

* 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. 
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* Cử tri Vũ Thanh Tuyển, 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. 

* Cử tri Nguyễn Văn Tân - 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.  

2.3.2. Lĩnh vực Văn hoá- Xã hội: Không. 

2.3.3. Lĩnh vực Pháp chế: Không. 

2.3.4. Lĩnh vực Dân tộc: Không. 

3. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của chính 

quyền cấp xã  

3.1. Ý kiến, kiến nghị nhiều lần: Không. 

3.2. Ý kiến, kiến nghị chung: Không. 

3.3. Ý kiến, kiến nghị cụ thể 

3.3.1. Lĩnh vực Kinh tế- Ngân sách  

* Cử tri Thôn Đak Ơ NgLăng, xã Đăk Tờ Re:  

- Đất nghĩa địa làng Kon Long Buk hiện nay ngày càng bị thu hẹp do một số 

hộ lấn chiếm để sản xuất. Đề nghị xã xem xét xác định lại diện tích quy hoạch đất 

nghĩa địa của thôn để thân vận động thu hồi lại những diện tích bị các hộ lấn 

chiếm. 

- Đoạn đường từ nhà A Phép đến đồi dốc cao su với chiều dài 140m bị hư 

hỏng gây khó khăn trong việc đi lại của bà con. Đề nghị cấp trên xem xét làm 

đường bê tông phục vụ nhu cầu của bà con Nhân dân. 

- Đường cấp phối đoạn từ sau trường mầm non Hoa Hồng đến ngã 3 trại dê 

cũ do mưa lớn mặt đường bị xói mòn. Đề nghị xã xem xét làm rãnh mương thoát 

nước. 

* Cử tri Thôn Tam Sơn, xã Đăk Tờ Re:  

- Đường nội thôn, đường đi khu sản xuất còn lại của thôn Tam Sơn đã được 

bà con ý kiến nhiều lần nhưng chưa thấy triển khai. Đề nghị cấp trên xem xét sớm 

triển khai làm đường để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con. 

- Đề nghị cấp trên xem xét làm sân bê tông Nhà văn hóa thôn Tam Sơn và 

sân bê tông nhà Rông làng Kon Tơ Neh để phục vụ cho các hoạt động của thôn. 

* Cử tri Thôn Đak Puih, xã Đăk Tờ Re: Đường vào khu sản xuất suối Đak 

Puih, gần trụ điện 500 KV bị sạt lỡ nghiêm trọng. Đề nghị xã xem xét hỗ trợ rọ, 

đá để bà con tu sửa. 
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* Cử tri Nguyễn Minh Cảnh, thôn 1, xã Tân Lập: Đề nghị UBND xã quan 

tâm chỉ đạo cán bộ chuyên môn tiến hành kiểm tra lại việc chăn nuôi gia súc gây 

mùi hôi thối ảnh hưởng môi trường xung quanh. 

* Cử tri A Thơ, thôn Kon Lông, xã Đăk Tơ Lung: Hiện nay một số diện 

tích đất ở và đất nông nghiệp của bà con chưa được cấp bìa. Đề nghị cấp trên quan 

tâm tạo điều kiện đo đạc cấp bìa cho bà con. 

3.3.2. Lĩnh vực Văn hoá – Xã hội: Không. 

3.3.3. Lĩnh vực Pháp chế: Không. 

3.3.4. Lĩnh vực Dân tộc: Không. 

4. Đối với các ý kiến, kiến nghị có tính chất khiếu nại, tố cáo: Không. 

5. Đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được các cơ quan chức năng trả 

lời, giao nhiệm vụ giải quyết tại các buổi TXCT: Thường trực HĐND huyện 

đề nghị Ban Pháp chế HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực 

HĐND các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi, giám sát công tác giải quyết, trả lời ý kiến 

cử tri trên địa bàn huyện. 

III. Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước 

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV của chính quyền các cấp 

1. Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát kết quả giải quyết, trả 

lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Thường trực HĐND huyện đã xây kế hoạch giám sát việc giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp. Đối với các ý kiến, 

kiến nghị cử tri cấp huyện, Thường trực HĐND huyện giao Ban Pháp chế HĐND 

huyện thực hiện khảo sát, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các 

cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện. 

2. Kết quả cụ thể 

2.1. Ý kiến, kiến nghị của tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh: Tổng số ý kiến, 

kiến nghị cử tri phải giải quyết, trả lời trên địa bàn huyện là 01 ý kiến.  

2.2. Ý kiến, kiến nghị của tri thuộc thẩm quyền cấp huyện 

- Tổng số ý kiến, kiến nghị cử tri phải giải quyết, trả lời trên địa bàn huyện 

là 03 ý kiến. Trong đó, chính quyền và ngành chức năng đã trả lời: 03 ý kiến. 

- Số ý kiến, kiến nghị đã trả lời, giải quyết, được cử tri thống nhất: 03 ý kiến. 

- Số ý kiến, kiến nghị đã trả lời, giải quyết, nhưng cử tri không thống nhất: 

Không. 

- Cử tri tiếp tục kiến nghị về nội dung: Không. 

- Số ý kiến, kiến nghị chưa trả lời, giải quyết: Không. 
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3. Nhận xét của Thường trực HĐND huyện qua quá trình theo dõi, giám 

sát kết quả giải quyết của chính quyền, ngành chức năng. 

Chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan, ban ngành 

huyện ngày càng được nâng lên, sát với thực tiễn và đầy đủ, kịp thời, rõ ràng hơn, 

được đông đảo cử tri đồng tình. Qua xem xét ý kiến, kiến nghị của cử tri đã giúp 

UBND cấp tỉnh, huyện kịp thời phát hiện những nhu cầu bức thiết của Nhân dân 

ở cơ sở. 

Trên đây là báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến 

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

Nơi nhận: 
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kon Rẫy (b/c); 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- Ban TT MTTQVN huyện; 
- Tổ đại biểu HĐND huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện; 
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, 
thị trấn; 
- Lãnh đạo VP; 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Huỳnh Ngọc Phong 
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