
Phụ lục III 

Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SẼ GIẢI QUYẾT 

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-TTHĐND ngày    /    /2022 của Thường trực HĐND huyện) 

  

STT Nội dung kiến nghị của cử tri UBND huyện trả lời 
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Cử tri Bùi Thị Hoa – Khối 4 thị trấn Đăk Tô: Đoạn 

đường cuối đường Hồ Xuân Hương khó đi, lầy lội vào mùa 

mưa, đã nhiều năm chưa được gia cố, đầu tư xây dựng. Đề 

nghị UBND huyện quan tâm sớm đầu tư làm đoạn đường 

này, đồng thời quan tâm đầu tư lắp đặt thêm một số trụ điện 

chiếu sáng để người dân đi lại an toàn vào ban đêm. 

Đường Hồ Xuân Hương là tuyến đường nằm trong quy 

hoạch mạng lưới đường nội thị thị trấn Đăk Tô, có chiều 

dài khoảng 700m; trong đó: Năm 2014 đã được đầu tư xây 

dựng đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Huỳnh Thúc 

Kháng với chiều dài khoảng 300m, với kết cấu mặt đường 

bằng bê tông nhựa, đoạn còn lại là đường đất có chiều dài 

khoảng L=400m chưa được đầu tư xây dựng. Trong những 

năm qua, theo sự phát triển của đô thị thì người dân sinh 

sống dọc tuyến đường này ngày càng tăng. 

Theo ý kiến kiến nghị của cử tri, thì việc đầu tư tuyến 

đường này là phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân 

sách của địa phương còn khó khăn trong khi nhu cầu đầu tư 

các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn 

huyện là rất lớn, nhu cầu nhiều tuyến đường hư hỏng nặng 

cần phải đầu tư…; và hiện trạng đoạn đường này vẫn đi lại 

bình thường. Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, Uỷ ban 

nhân dân huyện sẽ xem xét, cân đối nguồn kinh phí để đầu 

tư tuyến đường còn lại của đường Hồ Xuân Hương trong 

những năm tới. 
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Cử tri Trịnh Quang Vinh – Khối 7 thị trấn Đăk Tô: Đề 

nghị đầu tư xây dựng thêm trụ điện hạ thế tại tuyến đường 

Mai Hắc Đế, do trụ điện cũ đã di dời sang đường Huỳnh 

Đăng Thơ dẫn đến việc kéo dây điện sinh hoạt của các hộ 

dân sinh sống tại đường Mai Hắc Đế xa hơn, gây mất an 

toàn. 

 

UBND huyện đã yêu cầu Điện lực Đăk Tô có văn bản trả 

lời tại Công văn số 341/ĐLĐT-KHKT, ngày 08/12/2021. 

Theo đó, đơn vị đã cử cán bộ kĩ thuật đến phối hợp cùng 

chính quyền địa phương kiểm tra thực tế. Trên tuyến đường 

Mai Hắc Đế có khoảng hơn 10 hộ dân sinh sống, cách lưới  

điện hạ thế hiện có từ 100-200m, đường dây sau công tơ 

kéo qua đường của người dân. Đơn vị ghi nhận ý kiến, kiến 

nghị và đã cho khảo sát thực tế hiện trạng để lập phương án 
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để xuất lên cấp trên đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 

2023. 
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Cử tri Phạm Tấn Lực – Khối 2 thị trấn Đăk Tô: Đề nghị 

UBND huyện xem xét đầu tư ngầm hoặc cầu treo đi qua suối 

Đăk Sing (đoạn tiếp giáp thị trấn và xã Kon Đào) để thuận 

tiện cho Nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, nhất là vào 

mùa mưa nước dâng cao rất khó đi, mất an toàn. 

 

Đường đi khu sản xuất qua suối Đăk Sin (khu vực phía 

Đông khối 2) thị trấn Đăk Tô là tuyến đường đi khu sản 

xuất của trên 25 hộ dân địa bàn thị trấn và một số dân của 

xã Kon Đào với diện tích khoảng 55ha (trồng cao su, cà 

phê). Qua kiểm tra, thì vùa mùa khô mực nước qua suối 

Đăk Sin cao khoảng 0,2 - 0,3m; rộng khoảng 6-8m; nhân 

dân sử dụng xe gắn máy, xe ô tô, máy kéo đi lại sản xuất, 

canh tác, vận chuyển nông sản; tuy nhiên vào mùa mưa 

nước lớn, chảy mạnh (độ sâu lòng suối khoảng hơn 2m; 

rộng hơn 20m) thì việc đi lại của nhân dân trong khu vực 

gặp nhiều khó khăn. 

Đối với nội dung này, theo kiến nghị của cử tri là đầu tư 

công trình để phục vụ việc đi lại và vận chuyển nông sản 

vào mùa mưa của nhân dân là phù hợp với tình hình thực 

tế. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của địa phương còn hạn 

chế. Do đó, ghi nhận ý kiến kiến nghị cử tri, UBND huyện 

sẽ cân đối nguồn kinh phí để đưa vào Kế hoạch thực hiện 

đầu tư trong những năm tới; đồng thời để đảm bảo an toàn 

cho dân và phương tiện đi lại trong mùa mưa bão, trước 

mắt UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn thông báo và 

tuyên truyền cho cử tri và các hộ dân đi sản xuất qua tuyến 

đường thôn Đăk Lung, xã Kon Đào đã được đầu tư xây 

dựng.   
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Cử tri thôn Đăk Mơ Ham – xã Pô Kô: Đề nghị Điện lực 

Đăk Tô đầu tư nâng cấp đường dây và trạm biến áp để đảm 

bảo nhu cầu sinh hoạt và phục vụ sản xuất của Nhân dân trên 

địa bàn thôn. Thời gian qua, người dân không có điện 3 pha 

để phục vụ sản xuất, đồng thời trạm biến áp thường xuyên bị 

quá tải và ngắt điện đột ngột, dẫn đến nhiều thiết bị điện của 

người dân bị hư hỏng. Nội dung này Nhân dân và chính 

UBND huyện đã yêu cầu Điện lực Đăk Tô có văn bản trả 

lời tại Công văn số 341/ĐLĐT-KHKT, ngày 08/12/2021. 

Theo đó, đơn vị sẽ ghi nhận ý kiến và đề xuất lên cấp trên 

xem xét, bố trí nguồn vốn để đầu tư trong thời gian tới. 
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quyền địa phương đã ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn 

chưa được giải quyết. 
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