
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND huyện tại Công văn số 66/HĐND-

TH ngày 04/11/2022 về việc báo cáo kết quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri.  

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

A. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trên cơ sở, ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 HĐND 

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

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; bên cạnh đó UBND huyện 

và UBND các xã đã có báo cáo kết quả giải quyết(2). 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 thuộc thẩm quyền cấp huyện của cử tri cần 

xem xét trả lời là 06 ý kiến, kiến nghị. Trong đó: 03 ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV và 03 ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV. 

* Tổng số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã của cử tri cần xem 

xét trả lời là 12 ý kiến, kiến nghị. Trong đó: 04 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV và 08 ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ 

họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV (có Phụ lục tổng hợp kèm theo). 

B. KẾT QUẢ CỤ THỂ ĐỐI VỚI KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM 

QUYỀN CẤP HUYỆN 

I. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong 

                                           
(1) Công văn 1054/UBND-TH ngày 12/9/2022 về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, khóa XV; Công văn số 734/UBND-TH ngày 01/7/2022 của UBND huyện về 

việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, khóa XV; Công văn số 

680/UBND-TH ngày 15/6/2022 về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi TXCT 

trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, Khóa XV. 
(2) Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 06/7/2022 và Báo cáo số 460/BC-UBND ngày 14/10/2022 của 

UBND huyện. 

Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 01/11/2022 của UBND xã Đăk Tơ Lung; Báo cáo số 214/BC-UBND 

ngày 09/11/2022 của UBND xã Đăk Tờ Re; Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 15/6/2022 của UBND xã Tân Lập; 

Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 26/6/2022 của UBND thị trấn Đăk Rve. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND                 Kon Rẫy, ngày        tháng      năm      

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị 

 của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV 

 

Kính gửi: 

 

Thường trực HĐND huyện. 
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1. 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(3). Cụ thể: 

- Đối với kiến nghị của cử tri xã Đăk Ruồng (A Yih, thôn 11): Đề nghị 

cấp trên khắc phục, sửa chữa cầu treo dân sinh cũ cho người dân làng Kon 

Bđeh và làng Kon Tuh đi lại thuận lợi. 

Kết quả giải quyết: Hiện nay công trình cầu cứng (cầu và đường thôn 

12, xã Đăk Ruồng) đã được khởi công xây dựng từ tháng 10/2022, dự kiến công 

trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2023. 

- Đối với kiến nghị của cử tri thị trấn Đăk Rve (An Văn Sỹ, thôn 3): 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. 

Kết quả giải quyết: Tiếp thu kiến nghị trên, UBND huyện đã chỉ đạo 

phòng chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn kiểm tra, đánh giá (thực trạng 

cho thấy công trình đã xuất hiện tình trạng hư hỏng một số thanh thép bản mặt 

cầu), đồng thời UBND thị trấn đã triển khai khắc phục tạm thời, đảm bảo an 

toàn công trình, phục vụ cho nhu cầu đi lại của Nhân dân trong khu vực. 

2. 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. 

Kết quả giải quyết: 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. 

II. Các ý kiến, kiến nghị đang trong thời gian giải quyết 

1. 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. 

Kết quả giải quyết: 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 trong tháng 11/2022. 

III. Các ý kiến, kiến nghị sẽ giải quyết: Không. 

IV. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri 

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

tên đường vào làng Kon Cheo Leo.  

Kết quả giải quyết: Tiếp thu kiến nghị trên, UBND huyện đã chỉ đạo phòng 

chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn tổ chức rà soát, tham mưu UBND huyện 

xây dựng Đề án đặt tên đường phố bổ sung, trình cấp có thẩm quyền xem xét trong 

năm 2023. 

                                           
(3)  - 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 BĐeh 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. 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(4).  

Kết quả giải quyết: Trước khi có các kiến nghị trên, UBND huyện đã chỉ 

đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp với UBND thị trấn Đăk Rve kiểm 

tra, đánh giá thực trạng công trình hạ tầng giao thông, thoát nước các tuyến 

đường giao thông khu Trung tâm thị trấn để xem xét, có kế hoạch, lộ trình đầu 

tư phù hợp. 

Trong khi chưa có nguồn vốn, kế hoạch đầu tư đối với danh mục, công 

trình cụ thể, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động Nhân dân sinh sống dọc hai bên tuyến chủ động nạo vét, khơi 

thông dòng chảy; đồng thời có biện pháp nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với trường 

hợp tự ý san lấp rãnh thoát nước để làm lối đi...nhằm đảm bảo an toàn giao 

thông, môi trường, mỹ quan đô thị. 

3. 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. 

Kết quả giải quyết: Nội dung cử tri 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 TDA thôn 9, Đăk Ruồng vào danh mục đầu tư xây dựng trong năm 

2023 nhằm 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 trước và 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); 

- 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; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 

                                           
(4)  - 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. 



4 

 

Phụ lục tổng hợp 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 4 HĐND HUYỆN  

THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày     tháng      năm        

của UBND huyện) 

I. Đánh giá chung: Trên cơ sở, ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm 

quyền cấp xã gửi đến Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri 

sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV, UBND các xã, thị trấn đã có báo cáo 

kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị theo quy định(5). 

II. Kết quả cụ thể 

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong 

1.1. Cử tri Y hố - Thôn 7, thị trấn Đăk Rve: Làng Kon Vang có 02 đối 

tượng khuyết tật bẩm sinh (Y Liên, Y Trang). Nhưng cách đây 6-7 năm đã bị cắt 

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

Kết quả giải quyết:  

- Đối với công dân Y Liên là đối tượng hưởng trợ cấp xã hội NKT trên địa 

bàn thị trấn đến năm 2013. Thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-

BLĐTBXHBYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012, ngày 29/08/2013, Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật thị trấn tổ chức xác định lại dạng tật, mức độ khuyết tật 

cho bà theo quy định. Qua xác định mức độ khuyết tật, bà Y Liên đạt số điểm 16 

điểm (theo quy định từ 12 điểm trở lên là thuộc mức độ khuyết tật nhẹ), vậy nên 

UBND thị trấn căn cứ vào kết quả của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật để 

lập tờ trình, trình UBND huyện cắt giảm. Cho đến tháng 6/2022 qua tiếp xúc cử 

tri, UBND thị trấn tiếp nhận được thông tin sức khỏe của bà Y Liên ngày 1 yếu, 

bên mắt nhìn được không còn nhìn rõ. UBND thị trấn đã cử cán bộ chuyên môn 

xuống xác minh thực tế và trực tiếp hướng dẫn cho hộ gia đình làm đơn đề nghị 

xác định lại mức độ khuyết tật. Hiện nay công dân Y Liên đã được hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng theo quy định (Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 

05/9/2022 của UBND huyện). 

- Đối với công dân Y Trang, theo kiến nghị cử tri là đã hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, tuy nhiên đã bị cắt là không đúng. Cử tri Y Trang từ trước đến 

khi có kiến nghị chưa đề nghị xác lập hồ sơ nên chưa được hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng. Sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thị trấn đã cử cán bộ 

chuyên môn xuống xác minh thực tế và trực tiếp hứớng dẫn cho hộ gia đình làm 

đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật. Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, 

UBND thị trấn đã họp và xác định công dân Y Trang khuyết tật nhẹ, không đủ 

điều kiện để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định. 

2. Các ý kiến, kiến nghị đang trong thời gian giải quyết 

                                           
(5) Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 01/11/2022 của UBND xã Đăk Tơ Lung; Báo cáo số 214/BC-

UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã Đăk Tờ Re; Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 15/6/2022 của UBND xã 

Tân Lập; Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 26/6/2022 của UBND thị trấn Đăk Rve. 
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2.1. 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. 

Kết quả giải quyết: Kiến nghị trên, UBND xã Đăk Tơ Lung chỉ đạo Ban 

quản lý thôn Kon Lông tiến hành lập danh sách các hộ dân đăng ký nhu cầu cấp 

giấy chứng nhận quyền sử đất để triển khai rà soát, xác minh, xác định diện tích, 

hộ dân đủ điều kiện xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến thời 

điểm hiện tại, UBND xã đang tiến hành rà soát, xác minh, xác định diện tích, hộ 

dân đủ điều kiện xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ, 

đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện đo đạc, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD 

đất (trường hợp đủ điều kiện theo quy định) trong thời gian tới. 

2.2. 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 thôn 

vận động thu hồi lại những diện tích bị các hộ lấn chiếm. 

Kết quả giải quyết: Hiện nay, UBND xã Đăk Tờ Re đã chỉ đạo Ban quản 

lý thôn đã tiến hành kiểm tra và họp thôn để xác minh ranh giới ngoài thực địa 

cụ thể ở khu vực nghĩa địa. Khi xác minh xong ranh giới sẽ báo cáo cho UBND 

xã cử cán bộ chuyên môn xác minh vị trí sơ đồ nghĩa địa để trả lại cho thôn quản 

lý. 

2.3. 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. 

Kết quả giải quyết: Qua ý kiến của cử tri thôn 1, thôn 3, thôn 6, ngày 

22/06/2022 UBND xã Tân Lập đã phối hợp với Phòng TN&MT, Phòng 

KT&HT, các ban ngành đoàn thể của xã đi kiểm tra thực tế từng hộ để xử lý 

theo quy định. Qua kiểm tra UBND xã đã lập biên bản đề nghị các hộ cam kết 

khắc phục những thiếu sót về hệ thống xử lý chất thải, nước thải do chăn nuôi, 

thời gian đến hết ngày 27/06/2022 các hộ phải khắc phục xong, nêu không sẽ bị 

xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải 

quyết dứt điểm. 

3. Các ý kiến, kiến nghị sẽ giải quyết: Không. 

4. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri 

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

thôn 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. 

Kết quả giải quyết: Hội trường thôn 4 được đầu tư sửa chữa năm 2020 từ 

nguồn vốn chương trình 135, vì vậy hiện nay UBND thị trấn không có kinh phí 

cũng như nguồn vốn để sửa chữa. Trong thời gian tới UBND thị trấn sẽ tham 

mưu đăng ký nguồn vốn và tiến hành sữa chữa khi có kinh phí. 
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4.2. Cử tri thôn Đak Ơ NgLăng, xã Đăk Tờ Re:  

(1) 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. 

Kết quả giải quyết: UBND xã Đăk Tờ Re đã tiến hành khảo sát và đưa 

vào kế hoạch đầu tư năm 2023 từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Sau khi được phân bổ kinh phí 

UBND xã sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo đi lại và vận chuyển hang hoá cho người 

dân trên địa bàn. 

(2) 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. 

Kết quả giải quyết: UBND xã Đăk Tờ Re đã tiến hành khảo sát và đưa 

vào kế hoạch duy tu bão dưỡng năm 2023 từ nguồn vốn các Chương trình 

MTQG. Sau khi được phân bổ kinh phí UBND xã sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo 

đi lại và vận chuyển hàng hoá cho người dân trên địa bàn. 

4.3. Cử tri Thôn Tam Sơn, xã Đăk Tờ Re:  

(1) 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. 

Kết quả giải quyết: UBND xã Đăk Tờ Re đã tiến hành khảo sát và đưa 

vào kế hoạch đầu tư năm 2024 từ nguồn vốn Chương trình MTQG nông thôn 

mới. Sau khi được phân bổ kinh phí UBND xã sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo đi 

lại và vận chuyển hang hoá cho người dân trên địa bàn. 

(2) 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. 

Kết quả giải quyết: UBND xã Đăk Tờ Re đã tiến hành khảo sát và đưa 

vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn các Chương trình 

MTQG. Trong đó sân bê tông nhà rông làng Kon Tơ Neh (thôn Đak Puih) đầu 

tư năm 2023 và sân bê tông Nhà văn hóa thôn Tam Sơn đầu tư năm 2025. 

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

Đak Puih, gần trụ điện 500 KV bị sạt lở nghiêm trọng. Đề nghị xã xem xét hỗ 

trợ rọ đá để bà con tu sửa. 

Kết quả giải quyết: UBND xã Đăk Tờ Re đã tiến hành khảo sát và đưa 

vào kế hoạch duy tu bảo dưỡng năm 2024 từ nguồn vốn các Chương trình 

MTQG. Sau khi được phân bổ kinh phí UBND xã sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo 

đi lại và vận chuyển hàng hoá cho người dân trên địa bàn. 

4.5. 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. 
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Kết quả giải quyết: Các tuyến đường trên địa bàn thị trấn nói chung và 

thôn 5 nói riêng đã được đăng ký nguồn vốn chương đầu tư công và nguồn vốn 

chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên hiện nay kinh phí để thực hiện chưa 

có vì vậy đề nghị thôn trưởng thôn 5 vận động Nhân dân để tiến hành khắc phục 

tạm đển thuận lợi cho việc đi lại cho Nhân dân. 

4.6. 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. 

Kết quả giải quyết: Qua ý kiến của cử tri thôn 1, thôn 2, thôn 5, thôn 6 

UBND xã Tân Lập xét thấy đây là ý kiến cần thiết của Nhân dân. Tuy nhiên 

hiện nay, UBND xã không có nguồn kinh phí để đầu tư, trước mắt UBND xã sẽ 

phân công cán bộ chuyên môn kiểm tra thực tế và đưa vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 để nâng cấp sửa chữa đảm bảo nhu cầu đi lại 

trong sản xuất cho bà con. 
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