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

80/HĐND-TH ngày 24/11/2022 về việc đề nghị giải quyết, trả lời và theo dõi kết 

quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa 

XV; 

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

thể như sau: 

I. Công tác triển khai: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ 

họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XV, UBND huyện đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ 

thể cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan(1) triển khai giải quyết kịp 

thời, cụ thể, sát với kiến nghị của cử tri và đúng yêu cầu của Hội đồng nhân dân 

huyện. Trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, có 01 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp 

huyện; 05 kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền cấp xã (có Phụ lục kèm theo). 

II. Kết quả triển khai giải quyết ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện 

* Cử tri Vũ Văn Phiên, thôn 5, thị trấn Đăk Rve: Đường 24B đoạn từ 

đầu cầu tràn đi khu vực Hố chuối đã xuống cấp, làm ảnh hưởng đến việc đi lại 

của người dân khi tham gia giao thông qua đoạn đường này. Đề nghị huyện 

quan tâm sửa chữa.  

Trả lời: Vấn đề cử tri kiến nghị nêu trên đã được UBND huyện quan tâm, 

ưu tiên về danh mục, nguồn vốn đầu tư và đến nay công tác chuẩn bị đầu tư đã 

cơ bản hoàn thành(2) (ngay trong Quý I năm 2023 sẽ tổ chức triển khai thi công), 

nhằm kịp thời khắc phục công trình đã hư hỏng, xuống cấp, đáp ứng nhu cầu đi 

lại, vận chuyển hàng hoá của Nhân dân được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

                                           
(1) Công văn số 1428/UBND-TH ngày 24/11/2022 của UBND huyện về việc giải quyết, trả lời ý kiến, 

kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khoá XV. 
(2) Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt Dự án đầu tư 

xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến liên xã từ thị trấn Đăk Rve đi xã Tân Lập, Đăk Ruồng (Khu dân cư phía 

Nam). 

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 các ý kiến, kiến nghị của 

 cử tri trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XV 

 

Kính gửi: 

 

HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 5. 
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Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 5 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 
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Phụ lục tổng hợp 

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

TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5 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 5 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(3). 

II. Kết quả triển khai giải quyết 

1. Cử tri xã Đăk Tờ Re, Đăk Ruồng và thị trấn Đăk Rve: Đề nghị UBND 

cấp xã quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường, tránh làm ảnh 

hưởng đến việc đi lại của người dân khi tham gia giao thông. 

1.1. Xã Đăk Tờ Re 

- Cử tri Thôn Đak Puih: Đường vào khu sản xuất suối Đak Puih, gần trụ 

điện 500 KV bị sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên đến nay chưa thấy triển khai sửa 

chữa. 

Trả lời: UBND xã đã trả lời, thông tin với cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND 

xã. UBND xã 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. 

- Cử tri Ông A Taih – Thôn Đak Puih: Đường vào khu sản xuất vào 

đường trại heo, có hai cống hư hỏng nặng nề, bà con nhân dân thôn Đak Puih 

đề nghị lãnh đạo nông trường cao su xem xét sửa chữa.  

Trả lời: Trong tháng 12/2022 UBND xã sẽ cử cán bộ chuyên môn phối 

hợp với BQL thôn khảo sát và có văn bản đề xuất Nông trường cao su báo cáo 

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum có giải pháp khắc phục trong năm 2023.  

- Cử tri Thôn Đak Kon Rơ Pen: Đề nghị làm đường cấp phối khu sản 

xuất từ ngã 3 thôn Kon Rơ Pen đến ngã 3 thôn Đak Jri và xem xét làm cầu tràn 

tại suối Đăk Tờ Re.  

Trả lời: UBND xã đã tiến hành khảo sát và đưa vào kế hoạch đầu tư năm 

2023 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG MTQG phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN. 

- Cử tri thôn Đak Ơ Ng lăng: Đề nghị cấp trên xem xét sửa chữa đường 

đi khu sản xuất tại lộ 14 Nông trưởng cao su (tại suối Đak Bơ Dru khoảng 60 m) 

và đoạn đường khu sản xuất Đak Tơ Kát bị hư hỏng không đi lại được. 

Trả lời: Trong tháng 12/2022, UBND xã sẽ cử cán bộ chuyên môn phối 

hợp với BQL thôn khảo sát và đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 từ 

nguồn vốn các Chương trình MTQG. Sau khi được phân bổ kinh phí UBND xã 

                                           
(3) Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 05/12/2022 của UBND xã Đăk Ruồng; Báo cáo số 260/BC-UBND 

ngày 05/12/2022 của UBND xã Đăk Tờ Re; Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 05/12/2022 của UBND thị trấn 

Đăk Rve. 
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sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo đi lại và vận chuyển hàng hoá cho người dân trên 

địa bàn. 

1.2. Xã Đăk Ruồng 

- Cử tri Phạm Văn Đình - thôn 13: Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí sửa 

chữa đoạn đường từ nhà Ông Giáp đi qua xóm Ông Buông. 

Trả lời: Đường từ tỉnh lộ 677 đi xóm nhà Ông Buông được bê tông hóa 

mặt đường năm 2014 hiện nay đang sử dụng ổn định. Riêng đoạn đấu nối từ 

Quốc lộ 24 tiếp giáp đến đầu đường bê tông với chiều dài 70m chưa được bê 

tông hóa mặt đường. UBND xã sẽ tổng hợp danh mục đầu tư trong giai đoạn 

tiếp theo. 

1.3. Thị trấn Đăk Rve 

- Cử tri Vũ Văn Phiên, thôn 5: Đoạn đường vào khu sản xuất của nhân 

dân (khu vực nhà ông A Che) bị hư hỏng, xuống cấp, người dân đã góp tiền để 

làm bi thoát nước tại đây nhưng chỉ khắc phục tạm thời được một thời gian. Đề 

nghị UBND thị trấn quan tâm đầu tư nâng cấp. 

Trả lời: Tuyến đường vào khu sản xuất (khu vực nhà ông A Che) là đường 

thuộc địa giới hành chính xã Tân Lập và do UBND xã Tân Lập quản lý. Vì vậy 

UBND thị trấn không có cơ sở để đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng. 

- Cử tri A Ngát - thôn 5: Đề nghị UBND thị trấn quan tâm, đầu tư làm 

đường nội thôn (tại vị trí làng Kon Cheo Leo) đoạn từ nhà ông Minh (Vân) đến 

nhà ông A Ngáy để thuận tiện cho người dân đi lại. 

Trả lời: Đối với tuyến đường nội thôn (tại vị trí làng Kon Cheo Leo) đoạn 

từ nhà ông Minh (Vân) đến nhà ông A Ngáy là tuyến đường ngõ xóm vào khu 

dân cư không có trong quy hoạch đường giao thông của thị trấn. Đồng thời 

không có trong kế hoạch đầu tư công, chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền 

núi giai đoạn 2021-2025, nên không có kinh phí để triển khai thực hiện. 

- Bà Lê Thị Nguyệt, cử tri thôn 9 thị trấn Đăk Rve: Đề nghị UBND thị 

trấn sớm làm đường từ nhà ông Diệp Văn Đuối (đường Hùng Vương) đến nhà 

bà Lương Thị Đàm (đường Phan Đình Giót), vì hiện nay con đường nay đã 

xuống cấp, hư hỏng rất nhiều. 

Trả lời: Đối với tuyến đường nội thôn 9 (từ nhà ông Diệp Văn Đuối đường 

Hùng Vương đến nhà bà Lương Thị Đàm đường Phan Đình Giót) đã được 

UBND thị trấn đăng ký thực hiện thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, dự kiến năm 2023 sẽ triển khai 

thực hiện. 

2. Cử tri Hồ Văn Hữu - thôn 5, thị trấn Đăk Rve: Đường ống dẫn nước 

tưới tiêu tại khu sản xuất hố chuối bị hỏng, đường ống dẫn nước cao hơn đường 

mương, đề nghị UBND thị trấn sửa chữa và thay thế đường ống dẫn nước bằng 

ống sắt.  

Trả lời: 

Qua kiểm tra thực tế đường ống dẫn nước tại thủy lợi hố chuối được xây 

dựng và đưa vào sử dụng năm 2004, đến nay trong quá trình sử dụng nên một số 

đường mương dẫn nước đã xuống cấp và rò rỉ. Ngày 01/12/2022 Phòng 
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NN&PTNT phối hợp với UBND thị trấn đã tiến hành nạo vét kênh mương nhằm 

đảm bảo phục vụ tưới tiêu. 

Đối với thủy lợi hố chuối thôn 5 kết cấu xây dựng đường mương dẫn nước 

chủ yếu là mương xây bằng xi măng. Để thay thế đường mương bằng ống sắt 

theo như ý kiến của cử tri. UBND thị trấn sẽ xem xét cân đối nguồn vốn duy tu 

bảo dưỡng năm 2023 để khắc phục sửa chữa. 

3. Cử tri Nguyễn Bình Nguyên - thôn 7, thị trấn Đăk Rve: Khi thi công 

trụ điện 500 KW nhánh 2 tại khu vực vườn tiêu của gia đình ông, tuy đã làm kè 

chống sạt lở, nhưng rãnh thoát nước lại xả xuống rẫy tiêu của gia đình ông. Vì 

vậy khi mưa lớn, đất đá tràn xuống làm tiêu chết rất nhiều. Đề nghị UBND thị 

trấn kiểm tra và có công văn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

Trả lời: Đối với đất của tiêu của ông Nguyễn Bình Nguyên bị chết. UBND 

nhân dân đã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với Ban quản ký thôn 7 

tiến hành kiểm tra thực tế, qua kiểm tra hiện tại trụ điện 500KW đã xây kè xung 

quanh chân trụ, tuy nhiên đối mới mương thoát nước, đơn vị thi công cho chảy 

vào đất của nhà ông Nguyễn Bình Nguyên dẫn đến tiêu bị chết. Ngày 

05/12/2022 UBND thị trấn phối hợp với đơn vị vận hành đường dây 500KV 

kiểm tra thực địa và đơn vị sẽ có hướng khắc phục trong thời gian đến. 

4. Cử tri trên địa bàn thị trấn Đăk Rve: Hiện nay trên địa bàn thị trấn, 

diện tích mì (sắn) bị chết và thối củ rất nhiều. Đề nghị UBND thị trấn quan tâm, 

hỗ trợ cho Nhân dân giống cây trồng và vật tư sản xuất nông nghiệp để Nhân 

dân chuyển đổi cây trồng. 

Trả lời: 

Qua các kiến nghị của cử tri ngày 16/8/2022 UBND thị trấn đã mời các 

phòng chuyên môn của UBND huyện đi kiểm tra thực tế các diện tích sắn bị 

chết (thôn 2, 4, 5, 7, 9) xác định nguyên nhân như sau: Do cây bị nấm gốc, rễ tấn 

công làm cho cây không hút được dinh dưỡng dẫn đến sắn bị vàng lá và chết 

dần. Cây sắn bị chết nguyên nhân không phải do dịch bệnh nên không có kinh 

phí hỗ trợ. 

Biện pháp khắc phục: Hiện nay UBND thị trấn phối hợp với BQL các thôn 

tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân chuyển đổi cây trồng trên diện 

tích cây sắn bị chết sang các loại giống sắn tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ 

ràng, đồng thời chuyển sang trồng các loại cây trồng có năng xuất cao như: ngô, 

đậu và các loại cây trồng khác... 

5. Cử tri Ông A Ve- thôn Đak Jri, xã Đăk Tờ Re: Đề nghị cấp trên xem 

xét hỗ trợ loa cho thôn. Do địa bàn thôn rộng, đánh kẻng nhiều hộ ở xa không 

nghe nên mỗi khi họp thôn rất khó khăn để tập trung bà con. 

Trả lời: UBND xã đã đăng ký kế hoạch vốn Chương trình MTQG nông 

thôn mới năm 2023 để sửa chữa hệ thống truyền thanh không dây của xã và các 

thôn trên địa bàn. Sau khi được phân bổ kinh phí UBND xã sẽ thực hiện đầu tư 

đảm bảo công tác tuyên truyền trên địa bàn xã. 
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