
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  

trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV 

Trên cơ sở báo cáo số 502/BC-MTTQ-BTT ngày 20/6/2022 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 trước 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 22/6/2022; 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 trước 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 trước 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 

- Tổng số cử tri: Khoảng 1.414 

- Số lượng cử tri trung bình tham dự một Hội nghị TXCT: Khoảng 50 
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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 A Ba - thôn Kon RGỗh, xã Đăk Kôi: Đường Tỉnh lộ 677, nhiều 

đoạn đường đã có hệ thống thoát nước dọc, tuy nhiên do bị bồi lấp nên mỗi khi 

trời mưa, nước mưa tràn qua đường chảy tràn vào trong nhà dân ở phía dưới đường 

và vùi lấp đoạn tuyến thuộc mương thủy lợi, trong đó có đoạn qua thôn 3 

(Km23+0 đến Km23+500) Nước Chong. Đề nghị Sở Giao thông vận tải chỉ đạo 

đơn vị quản lý, bảo trì tuyến đường TL677 tiến hành nạo vét rãnh thoát nước toàn 

tuyến Tỉnh lộ 677, trong đó có đoạn tuyến cụ thể như: 

- Bổ sung đoạn rãnh thoát nước dọc vượt qua kênh thủy lợi Nước Chong tại 

KM 23+00 (khoảng 10m) để tránh bị đất cát vùi lấp kênh thủy lợi, ảnh hưởng đến 

việc sản xuất của người dân. 

- Bổ sung 01 hố thu tại vị trí KM 23+100 (đối diện cổng chào thôn) trên 

tuyến rãnh dọc để thu nước từ phía khu dân cư chảy vào rãnh thoát nước dọc của 

tuyến TL677. 

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 

2.2.1. Lĩnh vực Kinh tế- Ngân sách 

* Cử tri xã Đăk Ruồng, thị trấn Đăk Rve: Đề nghị cấp trên quan tâm khắc 

phục, sửa chữa cầu treo cho người dân đi lại thuận lợi(1).    

2.2.2. Lĩnh vực Pháp chế: Không. 

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

2.2.4. Lĩnh vực Dân tộc: Không. 

                                                 
(1)  - Cử tri A Yih - thôn 11, xã Đăk Ruồng: Đề nghị cấp trên khắc phục, sửa chữa cầu treo dân sinh cũ cho người 

dân làng Kon B Đeh và làng Kon Tuh đi lại thuận lợi. 

      - Cử tri An Văn Sỹ - thôn 3, thị trấn Đăk Rve: Đề nghị Nhà nước sớm khắc phục cầu treo thôn 3 đã bị hư hỏng 

do đứt gãy các thanh ngang, gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua cầu. 
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2.3. Ý kiến, kiến nghị cụ thể 

2.3.1. Lĩnh vực Kinh tế- Ngân sách 

* Cử tri thôn 3, thôn 5, thôn 9 thị trấn Đăk Rve: Đề nghị cấp trên quan 

tâm, làm rãnh thoát nước trên các đoạn đường bị chảy tràn ra mặt đường, gây 

nguy hiểm cho người dân đi lại(2). 

2.3.2. Lĩnh vực Văn hoá- Xã hội 

* Cử tri Y HRem - thôn 5, thị trấn Đăk Rve: Đề nghị huyện quan tâm đặt 

tên đường vào làng Kon Cheo Leo. 

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 Nguyễn Văn Long - thôn 6, xã Tân Lập: Đề nghị cấp trên quan 

tâm đầu tư bê tông hóa con đường nội thôn và khu dân cư. 

* Cử tri Đỗ Thị Vân Anh - thôn 5, thị trấn Đăk Rve: Đường lô 2, nhánh 

đi khu sản xuất của người dân hiện nay bị hư hỏng nặng, nước xói mặt đường, 

người dân đi lại rất khó khăn và nguy hiểm. Đề nghị thị trấn quan tâm đổ đất cấp 

phối tại nhánh đường nêu trên. 

* Cử tri Quách Thị Tám, thôn 4, thị trấn Đăk Rve: Hội trường của thôn 

4 diện tích quá nhỏ so với số lượng dân cư đang sinh sống trên địa bàn thôn, mỗi 

khi thôn tổ chức hội họp, đa phần bà con đi họp phải ngồi ngoài sân. Vấn đề này 

phần nào cũng đã làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt cộng đồng dân cư. Đề nghị 

UBND thị trấn hỗ trợ kinh phí để để kéo dài diện tích mái che sân của Hội trường 

thôn 4. 

3.3.2. Lĩnh vực Văn hoá – Xã hội 

* Cử tri Y Hố - thôn 7, thị trấn Đăk Rve: Làng Kon Vang có 02 đối tượng 

khuyết tật bẩm sinh (Y Liêng, Y Trang), nhưng cách đây khoảng 6 -7 năm đã bị 

cắt chế độ. Đề nghị cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân vì sao? 

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. 

                                                 
(2)  - Cử tri An Văn Sỹ - thôn 3: Đường trước nhà bà Vinh không có mương thoát nước. Đoạn đường từ nhà ông 

Đỗ Văn Điếm đến nhà ông Triệu Quang Hùng rãnh thoát nước cao hơn mặt đường (rãnh thoát nước được đắp 

bằng đất). Đề nghị Nhà nước làm rãnh thoát nước hai bên đoạn đường này. 

      - Cử tri U Ủi - thôn 9: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư rãnh thoát nước từ dốc huyện đội xuống đến trạm điện 

lực (cũ).  

      - Cử tri Tạ Văn Nam - thôn 5: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư rãnh thoát nước đoạn đường từ nhà bà Hồ Thị 

Trang đến cống thoát nước giáp với đường Võ Thị Sáu. Khi mưa lớn, nước từ phía trên kéo theo đất chảy vào đất 

vườn nhà ông, đồng thời gây ngập úng đoạn đầu đường Võ Thị Sáu vào làng Kon Cheo Leo, tiềm ẩn mối nguy 

hiểm cho người dân tham gia giao thông qua đoạn đường này 
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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 (có văn bản chỉ đạo riêng). 

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

họp thứ 3 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. Trong đó, chính 

quyền và ngành chức năng trả lời: Đã giải quyết 0 ý kiến; đang giải quyết 01 ý 

kiến; sẽ giải quyết 0 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 14 ý kiến. Trong đó, chính quyền và ngành chức năng trả lời: đã giải quyết 04 

ý kiến; đang giải quyết 02 ý kiến; giải trình, thông tin với cử tri 08 ý kiến. 

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

+ 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. 

+ 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: Khu lâm viên tái định cư 

thôn 2. 

+ 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. 

+ 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. 

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

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

- Số ý kiến, kiến nghị chưa trả lời, giải quyết: Không. 

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 cấp 

tỉnh, 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 trước 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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