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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Kỳ họp  

HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 

Kính gửi: Ban Pháp chế HĐND huyện. 

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-BPC ngày 20/4/2022 của Ban Pháp chế 

HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch số 01/KH-BPC ngày 

20/4/2022 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện về giám sát việc giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ năm 2016 đến 2021 trên địa bàn huyện; 

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

A. Công tác chỉ đạo thực hiện  

Trên cơ sở, ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp HĐND huyện 

khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 và qua các báo cáo giám sát của Thường trực 

HĐND huyện, 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 đã có các báo cáo kết quả giải quyết(2). Đến nay, phần lớn các ý 

                                           
1 Công văn số 371/UBND-TH ngày 20/6/2019 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp 

thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV; Công văn số 610/UBND-TH ngày 30/9/2019 về việc báo cáo kết quả giải quyết các 

ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV; Công văn số 764/UBND-TH ngày 

15/11/2019 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV; 

Công văn số 380/UBND-TH ngày 11/4/2020 về việc báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV; Công văn số 654/UBND-TH ngày 23/6/2020 về việc giải quyết, trả 

lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, khóa XIV; Công văn số 995/UBND-TH ngày 

21/9/2020 về việc báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, 

khóa XIV; Công văn số 314/UBND-TH ngày 08/4/2021 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình 

tại Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khóa XIV; Công văn số 728/UBND-TH ngày 09/7/2021 về việc tham mưu báo 

cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khóa XIV; Công văn 

826/UBND-TH ngày 26/7/2021 về việc khẩn trương tham mưu báo cáo trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, khóa XV; Công văn số 1015/UBND-TH ngày 27/8/2021 về việc rà soát 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Kỳ họp của HĐND huyện. 
2 Báo cáo số 447/BC-UBND ngày 08/12/2016 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp 

thứ 2 HĐND huyện, khóa XIV và các ý kiến thảo luận Tổ của đại biểu HĐND huyện sáng ngày 04/8/2016; Báo 

cáo số 154/BC-UBND ngày 01/6/2017 về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp 

thứ 3 HĐND huyện, khóa XIV; Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 20/10/2017 về kết quả giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, khóa XIV; Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 18/5/2018 

về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khóa XIV; Báo 

cáo số 349/BC-UBND ngày 22/10/2018 về về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ 

họp thứ 6 HĐND huyện, khóa XIV; Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 06/5/2019 về về kết quả giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XIV; Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 

17/10/2019 về về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, 

khóa XIV; Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 28/5/2020 về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình 

tại Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV; Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 06/10/2020 về kết quả giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, khóa XIV; Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 

29/3/2021 về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện, khóa XIV; 

Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 20/7/2021 về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 

12 HĐND huyện, khóa XIV và Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 14/10/2021 về kết quả triển khai giải quyết các 
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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 của cử tri là 271 ý kiến, kiến nghị. Trong đó: 

- 43 ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, khóa 

XIV và các ý kiến thảo luận Tổ của đại biểu HĐND huyện sáng ngày 04/8/2016 

đã được UBND huyện trả lời, giải quyết (tại Báo cáo số 447/BC-UBND ngày 

08/12/2016)(3). 

- 31 ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 3 và sau Kỳ họp thứ 3 

HĐND huyện, khóa XIV đã được UBND huyện trả lời, giải quyết (tại Báo cáo 

số 154/BC-UBND ngày 01/6/2017)(4). 

- 29 ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 4 và sau Kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện, khóa XIV đã được UBND huyện trả lời, giải quyết (tại Báo cáo 

số 322/BC-UBND ngày 20/7/2017)(5). 

- 40 ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 5 và sau Kỳ họp thứ 5 

HĐND huyện, khóa XIV đã được UBND huyện trả lời, giải quyết (tại Báo cáo 

số 149/BC-UBND ngày 15/8/2018)(6). 

- 31 ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 6 và sau Kỳ họp thứ 6 

HĐND huyện, khóa XIV đã được UBND huyện trả lời, giải quyết (tại Báo cáo 

số 349/BC-UBND ngày 22/10/2018)(7). 

- 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 7 và sau Kỳ họp thứ 7 

HĐND huyện, khóa XIV đã được UBND huyện trả lời, giải quyết (tại Báo cáo 

số 131/BC-UBND ngày 06/5/2019)(8). 

- 33 ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 8 và sau Kỳ họp thứ 8 

HĐND huyện, khóa XIV đã được UBND huyện trả lời, giải quyết (tại Báo cáo 

số 290/BC-UBND ngày 17/10/2019)(9). 

                                                                                                                                    
ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIV và Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, 

khóa XV. 
3 Trong đó: Về giao thông, thủy lợi, XDCB: 11 ý kiến, kiến nghị; nước sinh hoạt: 09 ý kiến, kiến nghị; chế độ 

chính sách, y tế, giáo dục: 06 ý kiến, kiến nghị; đất đai, tài nguyên - môi trường, đền bù GPMB: 02 ý kiến, kiến 

nghị; lĩnh vực điện: 08 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực khác: 07 ý kiến, kiến nghị. 
4 Trong đó: Về giao thông, thủy lợi, XDCB: 13 ý kiến, kiến nghị; nước sinh hoạt: 02 ý kiến, kiến nghị; chế độ 

chính sách, y tế, giáo dục: 05 ý kiến, kiến nghị; đất đai, tài nguyên - môi trường, đền bù GPMB: 02 ý kiến, kiến 

nghị; lĩnh vực điện: 02 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực khác: 07 ý kiến, kiến nghị. 
5 Trong đó: Về giao thông, thủy lợi, XDCB: 10 ý kiến, kiến nghị; nước sinh hoạt: 01 ý kiến, kiến nghị; chế độ 

chính sách, y tế, giáo dục: 03 ý kiến, kiến nghị; đất đai, tài nguyên - môi trường, đền bù GPMB: 04 ý kiến, kiến 

nghị; lĩnh vực điện: 05 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực khác: 06 ý kiến, kiến nghị. 
6 Trong đó: Về giao thông, thủy lợi, XDCB: 22 ý kiến, kiến nghị; nước sinh hoạt: 02 ý kiến, kiến nghị; chế độ 

chính sách, y tế, giáo dục: 01 ý kiến, kiến nghị; đất đai, tài nguyên - môi trường, đền bù GPMB: 02 ý kiến, kiến 

nghị; lĩnh vực điện: 08 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực khác: 06 ý kiến, kiến nghị. 
7 Trong đó: Về giao thông, thủy lợi, XDCB: 12 ý kiến, kiến nghị; đất đai, tài nguyên - môi trường, đền bù 

GPMB: 01 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực điện: 13 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực khác: 05 ý kiến, kiến nghị. 
8 Trong đó: Về giao thông, thủy lợi, XDCB: 04 ý kiến, kiến nghị; nước sinh hoạt: 01 ý kiến, kiến nghị; chế độ 

chính sách, y tế, giáo dục: 02 ý kiến, kiến nghị; đất đai, tài nguyên - môi trường, đền bù GPMB: 01 ý kiến, kiến 

nghị; lĩnh vực điện: 03 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực khác: 06 ý kiến, kiến nghị. 
9 Trong đó: Về giao thông, thủy lợi, XDCB: 09 ý kiến, kiến nghị; nước sinh hoạt: 02 ý kiến, kiến nghị; đất đai, 

tài nguyên - môi trường, đền bù GPMB: 04 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực điện: 06 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực khác: 

12 ý kiến, kiến nghị. 
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- 13 ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa 

XIV đã được UBND huyện trả lời, giải quyết (tại Báo cáo số 160/BC-UBND 

ngày 28/5/2020)(10). 

- 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, 

khóa XIV đã được UBND huyện trả lời, giải quyết (tại Báo cáo số 324/BC-

UBND ngày 06/10/2020)(11). 

- 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện, 

khóa XIV đã được UBND huyện trả lời, giải quyết (tại Báo cáo số 67/BC-

UBND ngày 29/3/2021)(12). 

- 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện 

khóa XIV(13) (tại Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 14/10/2021)(14). 

* Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại như sau: 

+ Ý kiến, kiến nghị đã giải quyết: 223 ý kiến, kiến nghị. 

+ Ý kiến, kiến nghị đang giải quyết: 06 ý kiến, kiến nghị. 

+ Ý kiến giải trình, thông tin với cử tri: 42 ý kiến, kiến nghị. 

B. Kết quả cụ thể 

I. Đối với Báo cáo số 447/BC-UBND ngày 08/12/2016 của UBND 

huyện về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 

2 HĐND huyện, khóa XIV và các ý kiến thảo luận Tổ của đại biểu HĐND 

huyện sáng ngày 04/8/2016(15). Gồm 43 ý kiến, kiến nghị, cụ thể: 

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 39 ý kiến, kiến nghị 

(Có Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Các ý kiến đang trong thời gian giải quyết 

2.1. Cử tri thôn 9 thị trấn Đăk Rve đề nghị: UBND huyện có biện pháp 

bán đấu giá các công trình, trụ sở cũ, vì hiện nay đã xuống cấp, gây lãng phí.  

Tiến độ giải quyết: Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 09 tháng 

01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Rẫy. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện tham mưu lập Kế hoạch triển khai lập các thủ tục để tổ chức 

bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các cơ sở nhà, 

                                           
10 Trong đó: Về giao thông, thủy lợi, XDCB: 04 ý kiến, kiến nghị; chế độ chính sách, y tế, giáo dục: 02 ý kiến, 

kiến nghị; đất đai, tài nguyên - môi trường, đền bù GPMB: 02 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực điện: 03 ý kiến, kiến 

nghị; lĩnh vực khác: 02 ý kiến, kiến nghị. 
11 Trong đó: Về giao thông, thủy lợi, XDCB: 04 ý kiến, kiến nghị; nước sinh hoạt: 02 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực 

điện: 02 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực khác: 02 ý kiến, kiến nghị. 
12 Trong đó: Về giao thông, thủy lợi, XDCB: 02 ý kiến, kiến nghị; đất đai, tài nguyên - môi trường, đền bù 

GPMB: 05 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực điện: 02 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực khác: 07 ý kiến, kiến nghị. 
13 Gồm: 06 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, khóa XV; 15 ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trình tại Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khóa XIV.  
14 Cụ thể: Về giao thông, thủy lợi, XDCB: 05 ý kiến, kiến nghị; chế độ chính sách, y tế, giáo dục: 01 ý kiến, kiến 

nghị; đất đai, tài nguyên - môi trường, đền bù GPMB: 05 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực điện: 06 ý kiến, kiến nghị; 

lĩnh vực khác: 04 ý kiến, kiến nghị. 
15 Tại Báo cáo số 181/BC-HĐND ngày 02/12/2016 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, khóa XIV. 
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đất thuộc huyện Kon Rẫy. Sau khi hoàn thiện, UBND huyện gửi Sở Tài chính 

thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. 

3. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri: Gồm 03 ý kiến, 

kiến nghị (Có phụ lục 03 kèm theo). 

II. Đối với Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 01/6/2017 của UBND 

huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp 

thứ 3 và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, khóa XIV: Gồm 31 ý kiến, kiến 

nghị, cụ thể: 

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 29 ý kiến, kiến nghị 

(Có Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri: Gồm 02 ý kiến, 

kiến nghị (Có Phụ lục 02 kèm theo). 

III. Đối với Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 20/7/2017 của UBND 

huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp 

thứ 4 và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, khóa XIV: Gồm 29 ý kiến, kiến 

nghị, cụ thể: 

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 28 ý kiến, kiến nghị 

(Có Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri: Gồm 01 ý kiến, 

kiến nghị (Có Phụ lục 02 kèm theo). 

IV. Đối với Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 15/8/2018 của UBND 

huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp 

thứ 5 và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khóa XIV: Gồm 40 ý kiến, kiến 

nghị, cụ thể: 

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 33 ý kiến, kiến nghị 

(Có Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Các ý kiến đang trong thời gian giải quyết 

2.1. Cử tri A Lanh, thôn 7 thị trấn Đăk Rve: Đoạn đường từ ngầm (ngầm 

nước Gme, cạnh rẫy nhà ông Tâm) đến khu sản xuất Đăk Đam, năm 2016 nhà 

nước đầu tư làm đường cấp phối (từ nguồn vốn 135), nhưng đến nay đã hư 

hỏng, xuống cấp. Đề nghị UBND huyện đầu tư kinh phí sửa chữa, để người dân 

đi lại và vận chuyển nông sản được thuận tiện. 

Tiến độ giải quyết: Kiến nghị cử tri là chính đáng, UBND huyện đã chỉ 

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

đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng và lựa chọn vị trí xây 

dựng. Hiện nay công trình đã được bố trí vốn (tổng mức đầu tư 2,8 tỷ đồng) để 

thực hiện, dự kiến triển khai trong quý III/2022. 

2.2. Cử tri A Rưk, thôn 12 xã Đăk Ruồng đề nghị: Cấp trên xem xét đầu tư 

làm cầu treo từ làng Kon SMuôn đi sang Quốc lộ 24B vì khi công trình thủy 

điện đóng nước thì Nhân dân không có đường đi vào khu sản xuất. 
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Tiến độ giải quyết: Công tác chuẩn bị đầu tư-chuẩn bị thực hiện dự án 

trên đã được UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và dự kiến trong 

quý III năm 2022 sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu triển khai gói thầu xây 

dựng nâng cấp công trình trên.  

3. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri: Gồm 05 ý kiến, 

kiến nghị (Có Phụ lục 02 kèm theo). 

V. Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện về 

kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 6 và 

sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, khóa XIV: Gồm 31 ý kiến, kiến nghị, cụ thể: 

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 20 ý kiến, kiến nghị 

(Có Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Các ý kiến đang trong thời gian giải quyết 

2.1. Cử tri thôn 1, thôn 2 xã Đăk Pne: Đoạn đường DH22 từ thôn 3, thị 

trấn Đăk Rve vào xã Đăk Pne hiện nay đã xuống cấp. Đề nghị nhà nước sớm 

sửa chữa để thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân. 

Tiến độ giải quyết: Công tác chuẩn bị đầu tư-chuẩn bị thực hiện dự án 

trên đã được UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và dự kiến trong 

quý III năm 2022 sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu triển khai gói thầu xây 

dựng nâng cấp công trình trên.  

3. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri: Gồm 10 ý kiến, 

kiến nghị (Có Phụ lục 02 kèm theo). 

VI. Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 06/5/2019 của UBND huyện về kết 

quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 7 và sau 

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XIV: Gồm 16 ý kiến, kiến nghị, cụ thể: 

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 15 ý kiến, kiến nghị 

(Có Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri: Gồm 01 ý kiến, 

kiến nghị (Có Phụ lục 02 kèm theo). 

VII. Đối với Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 17/10/2019 của UBND 

huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp 

thứ 8 và sau Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV: Gồm 33 ý kiến, kiến 

nghị, cụ thể: 

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 27 ý kiến, kiến nghị 

(Có Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri: Gồm 06 ý kiến, 

kiến nghị (Có Phụ lục 02 kèm theo). 

VIII. Đối với Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 28/5/2020 của UBND 

huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp 

thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV: Gồm 13 ý kiến, kiến nghị, cụ thể: 

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 11 ý kiến, kiến nghị 

(Có Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết 
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2.1. Cử tri thôn 2, xã Đăk Tờ Re: Tại buổi tiếp xúc cử tri 2 cấp tại thôn 

2, một số bà con sinh sống tại khu vực xung quanh nhà rông có ý kiến đề nghị 

cấp giấy chứng nhận QSD đất (đối với diện tích đất ở của các hộ gia đình). Qua 

kiểm tra, rà soát có 15 hộ gia đình đã sinh sống ổn định từ năm 2007 đến nay, 

đối chiếu với bản đồ địa chính thì phần diện tích của các hộ gia đình nằm trong 

phạm vi diện tích của Công ty cao su Kon Tum được UBND tỉnh cho thuê. 

Trong tháng 7/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với các đơn vị 

liên quan, Công ty cao su Kon Tum đi thực tế đánh giá hiện trạng sử dụng đất 

và đề xuất UBND tỉnh thu hồi diện tích nêu trên để trả về địa phương quản lý, 

sử dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh chưa có quyết định thu 

hồi đất, đề nghị UBND huyện có kiến nghị với UBND tỉnh sớm có quyết định thu 

hồi đất và UBND huyện xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng đo đạc và cấp 

giấy chứng nhận QSD đất cho bà con Nhân dân thôn 2. 

Tiến độ giải quyết: Sau khi được UBND tỉnh Kon Tum thu hồi đất của 

Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng 

theo quy định, với tổng diện tích 1.081.044,7 m2 (tại Quyết định số 1005/QĐ-

UBND ngày 01/11/2021), UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đăk Tờ Re chủ 

trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện rà soát, hướng dẫn hộ dân kê khai và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình 

UBND huyện xem xét cấp GCNQSD đất theo quy định.       

3. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri: Gồm 01 ý kiến, 

kiến nghị (Có Phụ lục 02 kèm theo). 

XIX. Đối với Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 06/10/2020 của UBND 

huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp 

thứ 10 HĐND huyện, khóa XIV: Gồm 10 ý kiến, kiến nghị, cụ thể: 

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 07 ý kiến, kiến nghị 

(Có Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri: Gồm 03 ý kiến, 

kiến nghị (Có Phụ lục 02 kèm theo). 

X. Đối với Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện 

về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11 

HĐND huyện, khóa XIV: Gồm 16 ý kiến, kiến nghị, cụ thể: 

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 09 ý kiến, kiến nghị 

(Có Phụ lục 01 kèm theo). 

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

2.1. Cử tri thôn 14, xã Đăk Ruồng đề nghị rà soát, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại cánh đồng Đăk Rtiêng 

Kết quả giải quyết: Kiến nghị trên, đã được UBND huyện chỉ đạo kịp 

thời, trong đó có yêu cầu UBND xã Đắk Ruồng làm rõ trách nhiệm của tập thể, 

cá nhân có liên quan trong việc chậm triển khai, cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều 

lần; đồng thời đề nghị địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, xác minh, xác 

định diện tích, hộ dân đủ điều kiện xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, đảm bảo sự thống nhất và không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại.  
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3. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri: Gồm 05 ý kiến, 

kiến nghị (Có Phụ lục 02 kèm theo). 

XI. Đối với Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 14/10/2021 của UBND 

huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp 

thứ 12, HĐND huyện khóa XIV(16): Gồm 09 ý kiến, kiến nghị, cụ thể:  

1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 05 ý kiến, kiến nghị 

(Có Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri: Gồm 04 ý kiến, 

kiến nghị (Có Phụ lục 02 kèm theo). 

C. Đánh giá chung 

- Trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do 

dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây ra, nhất là thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng 

chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với tinh thần 

trách nhiệm cao của các cấp, các ngành nên đến nay, hầu hết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri đã được UBND huyện giải quyết, trả lời theo đúng quy định của 

pháp luật, phù hợp với khả năng, nguồn lực của huyện, đáp ứng được tâm tư, 

nguyện vọng của cử tri, được cử tri. 

- Chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của UBND 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 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã giúp UBND huyện kịp thời phát hiện 

những nhu cầu bức thiết của Nhân dân ở cơ sở. Từ đó nghiên cứu, tìm các giải 

pháp để giải quyết, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội 

phát triển. 

D. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân 

I. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số khó 

khăn, hạn chế như: Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được các phòng, 

ban, đơn vị, địa phương tham mưu giải quyết kịp thời. 

II. Nguyên nhân 

1. Nguyên nhân chủ quan: Công tác phối hợp giữa một số phòng, ban, 

đơn vị với địa phương (nơi có kiến nghị) có lúc chưa kịp thời; tinh thần trách 

nhiệm có lúc, có nơi còn hạn chế. 

2. Nguyên nhân khách quan: Một số kiến nghị bức xúc về giao thông, 

thủy lợi...đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn để giải quyết; nhiều kiến nghị thuộc 

thẩm quyền của các Sở, ngành của tỉnh, khả năng bổ sung ngân sách rất hạn 

chế...nên không thể giải quyết đầy đủ, kịp thời, thỏa đáng tất cả các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri. 

Đ. Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND 

huyện kiến nghị Thường trực HĐND huyện xem xét chỉ đạo các Tổ đại biểu 

HĐND huyện ứng cử tại các xã, thị trấn: Phối hợp với Thường trực 

                                           
16 Tại Báo cáo số 115/BC-HĐND ngày 23/7/2021 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khóa XIV. 
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HĐND&UBND các xã, thị trấn làm tốt hơn nữa công tác tổng hợp, phân loại ý 

kiến, kiến nghị cử tri (không gửi kiến nghị không rõ nội dung, không đúng thẩm 

quyền của cấp huyện về Thường trực HĐND huyện). 

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

nghị của cử tri tại các Kỳ họp HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021./. 

Nơi nhận:    
- 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;                                                                                                          

- Thường trực HĐND, UBND,  

UBMTTQVN các xã, thị trấn;                                                                         

- Lãnh đạo VP, CV(TH);                                                                       

- Lưu: VT.                                                                                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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