
 

 

HĐND HUYỆN ĐĂK TÔ 

THƯỜNG TRỰC HĐND 
 

Số:        /BC-TTHĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đăk Tô, ngày       tháng   01   năm  2022                        

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Ba HĐND huyện  

khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương, ngày 22/11/2019;  

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-TTHĐND, ngày 27/12/2021 của Thường 

trực HĐND huyện về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XIV, 

nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của 

cử tri sau kỳ họp thứ Ba HĐND huyện do các Tổ đại biểu HĐND huyện gửi về, 

cụ thể như sau: 

1. Cử xã Đăk Trăm: 

1.1. Cử tri Y Phanh – thôn Tê Pheo:  

Gần nhà của cử tri Y Phanh có 2 trụ điện nằm trên Quốc lộ 40b thuộc thôn 

Tê Pheo, xã Đăk Trăm đã bị đổ nghiêng, rất nguy hiểm. Đề nghị Điện lực Đăk Tô 

sớm kiểm tra khắc phục, sửa chữa. 

1.2. Cử tri A Pu Náp – thôn Tê Pheo: 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo đơn vị thi công Quốc lộ 40b đoạn 

qua thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm khi thi công, bê tông kiên cố tại 2 nhánh đường 

vào nhà ông A Kênh và bà Y Vai, chỉ nên lắp tấm đan như trước đây để thoát 

nước (vì mùa mưa 2 nhánh đường này thường xuyên bị ngấp úng) và thuận tiện 

cho việc kiểm tra, nạo vét. 

2. Cử tri Chu Thị Va - xã Đăk Rơ Nga: 

Đề nghị huyện hỗ trợ 1 phần kinh phí cho thành viên tổ cộng đồng tham 

gia truy vết F0 sau đó phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định; hỗ trợ đồ bảo 

hộ cho các thành viên Tổ cộng đồng phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

Ba HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị UBND huyện và 

Điện lực Đăk Tô giải quyết trả lời các ý kiến của cử tri, kết quả giải quyết gửi về 

Thường trực HĐND huyện trước ngày 25/02/2022./. 
 

Nơi nhận:   
- Thường trực Huyện uỷ;                                                                           

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- TT HĐND và UBND các xã, thị trấn; 

- Điện lực Đăk Tô; 

- Lưu: VT, THHĐ.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Thị Sâm 
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