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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 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 08/KH-TTHĐND, ngày 25/5/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, 

nhiệm kỳ 2021-2026,  

Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện do các Tổ đại biểu HĐND huyện gửi về, cụ thể 

như sau: 
 

I. Ý kiến, kiến nghị nhiều lần: Có 2 ý kiến. 

1. Cử tri Nguyễn Thị Huệ – khối 9, thị trấn Đăk Tô1: Khi mưa lớn, lượng 

nước mưa từ mương thoát nước đường Hùng Vương chảy xuống mương thoát 

nước đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ miệng cống đến đường Nguyễn Lương 

Bằng) rất nhiều, thoát không kịp chảy tràn ra đường gây mất vệ sinh, mất an toàn 

giao thông. Nội dung này UBND huyện đã có ý kiến trả lời tại Báo cáo số 

576/BC-UBND, ngày 14/12/2021 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XIV. Theo đó, UBND huyện 

đã chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Tô huy động lực lượng cùng nhân dân sinh sống 

tại tuyến đường thực hiện nạo vét, khơi thông mương thoát nước; tuy nhiên giải 

pháp này không hiệu quả dẫn đến khi trời mưa to, nước mưa vẫn không thể thoát 

kịp, vẫn chảy tràn gây ngập đường (dù đã khơi thông mương thoát nước). Đề 

nghị UBND huyện kiểm tra kỹ hiện trạng, có giải pháp phù hợp để xử lý triệt để 

tình trạng trên. 

2. Cử tri Lê Đình Thông – thôn 1, xã Tân Cảnh2  Cử tri thôn 1 đã có ý kiến 

nhiều lần về tình trạng ô nhiễm môi trường, nước thấm, rò rỉ từ bãi rác của huyện 

nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục. Thực tế hiện nay, các hộ có ao cá dọc con 

suối không nuôi cá được, đề nghị  ủy ban nhân dân huyện khắc phục , 

II. Ý kiến, kiến nghị chung: Có 2 ý kiến. 

Cử tri xã Tân Cảnh và xã Đăk Trăm: Đường dây viễn thông hiện nay kéo 

dọc tuyến đường khu vực thôn 1 - xã Tân Cảnh và thôn Đăk Mông - xã Đăk 

Trăm làm mất mỹ quan, gây nguy hiểm cho người dân và người đi lại. Đề nghị 

UBND huyện chỉ đạo đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý. 

                                                 
1 Nội dung này được cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 và thứ 3 HĐND huyện khóa XIV. 

 2 Nội dung này được cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV. 
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Cử tri xã Ngọc Tụ và xã Đăk Rơ Nga: Đề nghị UBND huyện đưa cây cao su 

vào đề án nông nghiệp của huyện để tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh 

tế, nâng cao đời sống, vì thực tế, trên địa bàn 2 xã phù hợp với trồng cây cao su. 

III. Ý kiến, kiến nghị cụ thể ở từng địa phương 

3.1. Cử tri xã Kon Đào: 

Cử tri A Don – thôn Đăk Lung:  

- Đập thủy lợi A Dem được đầu tư xây dựng và đã hoàn thành đưa vào khai 

thác cấp nước tưới cho bà con trong năm 2021 nhưng hiện nay về phía hạ lưu đập 

nước sói vào đồng ruộng của bà con gây sạt lỡ, làm thiệt hại đến diện tích đất sản 

xuất của người dân. Đề nghị sớm có giải pháp khắc phục, nắn lại dòng chảy của 

đập để không ảnh hưởng thiệt hại đến đất sản xuất của bà con. 

- Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí làm cầu treo qua suối Đăk Sin 

đoạn đường đi qua cánh đồng cây Đa để phục vụ nhu cầu đi lại trong quá trình 

sản xuất của người dân. 

Cử tri Lê Văn Quân – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã: Từ trước đến nay, 

huyện, xã đã có nhiều chương trình hỗ trợ cấp các loại cây giống cho bà con 

trồng nhưng thời gian cấp không kịp thời vụ, có nhiều loại cây được cấp thân cây 

quá nhỏ, thấp, chất lượng sinh trưởng kém dẫn đến người dân trồng tỉ lệ cây chết 

nhiều, phát triển chậm, không đạt kết quả. Đề nghị xem xét, đánh giá lại chất 

lượng cấp cây giống cho bà con từ trước đến nay và khi thực hiện các chương 

trình cấp các loại cây giống cho bà con sau này không nên cấp những lại cây chất 

lượng thấp hoặc cây quá nhỏ…khi cấp phải đảm bảo thời vụ. 

3.2. Cử tri xã Tân Cảnh: 

Cử tri Nguyễn Văn An – thôn 4: Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết 

đối với việc thay thế các thùng rác bị hư hỏng trên địa bàn xã. 

3.3. Cử tri xã Đăk Trăm: 

Cử tri Y Hiền - thôn Đăk Mông: Hiện nay, nước tại đập Đăk Sia không đủ 

cung cấp cho người dân, đề nghị UBND huyện tạo điều kiện nâng cấp đập để 

phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. 

Cử tri Y Nghị - thôn Đăk Mông: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Y 

tế huyện chấn chỉnh thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ Y, Bác sĩ để đảm bảo 

công tác khám chữa bệnh cho người dân. 

Cử tri A Hnar - thôn Đăk Mông: Đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện tư vấn cho người dân về chất lượng phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật.  

3.4. Cử tri xã Ngọc Tụ: Đề nghị UBND huyện chấn chỉnh thái độ làm việc 

của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Một cửa huyện. Vì 

hiện nay, người dân đi làm thủ tục tại đây, cán bộ chưa hướng dẫn cụ thể trong 

quá trình làm hồ sơ, khiến người dân phải đi lại nhiều lần, kéo dài và mất nhiều 

thời gian để chờ nhận kết quả. 

Cử tri Y Hình – thôn Đăk Nu: Gia đình đã làm hồ sơ tách bìa đỏ từ hộ A Ly 

(cha đẻ tặng cho con) và đã đóng thuế lệ phí trước bạ với nhà nước nhưng đến 

nay gia đình chưa được cấp bìa và trong quá trình làm hồ sơ cán bộ của Văn 
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phòng đăng ký đất đai chưa hướng dẫn kỹ cho gia đình phải lên xuống nhiều lần 

gây khó khăn. Đề nghị xem xét giải quyết. 

3.5. Cử tri xã Pô Kô: 

Cử tri A Đằng và A Tuấn - thôn Đăk Rao Nhỏ: Đề nghị UBND huyện xem 

xét diện tích đất của các hộ dân đã canh tác trên 15 năm trên diện tích đất của 

công ty Lâm Nghiệp Đăk Tô quản lý. Đến nay các hộ dân chưa được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, trong khi đó công ty cũng không thu hồi để trồng 

rừng. 

Cử tri A Năng - thôn Đăk Rao Nhỏ: Đề nghị UBND huyện quan tâm, hỗ trợ 

giếng nước sinh hoạt cho nhân dân tại thôn, vì hiện nay bà con không có đủ nước 

sinh hoạt vào mùa khô, hạn. 

3.6. Cử tri xã Đăk Rơ Nga: 

Cử tri A Xuất - thôn Đăk Manh II: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực 

huyện Đăk Tô xem xét hỗ trợ kéo đường dây điện từ đường trục chính vào khu 

dân cư thuộc Tổ 3 – thôn Đăk Manh II để tạo thuận lợi cho các hộ sử dụng điện 

sinh hoạt. 

3.7. Cử tri thị trấn Đăk Tô 

Cử tri Phan Như Nhất – Khối 7: Hệ thống mương thoát nước đường Huỳnh 

Đăng Thơ thiết kế nhỏ hẹp dẫn đến khi trời mưa lớn nước mưa thoát không kịp, 

chảy tràn mặt đường gây mất an toàn giao thông, đồng thời dòng nước chảy xiết 

gây xói lở, hư hỏng một số đoạn mương (có đoạn lở sâu 3-4m). Đề nghị UBND 

huyện quan tâm sửa chữa, khắc phục các đoạn mương bị xói lở. 
 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo 

giải quyết, kết quả giải quyết gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng 

HĐND và UBND huyện) trước ngày 05/07/2022./. 
 

 

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; 

- Trung tâm Viễn thông Đăk Tô – Tu Mơ Rông; 

- Điện lực Đăk Tô; 

- Lưu: VT, THHĐ.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Thị Sâm 
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