
Phụ lục V 
Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐÃ TRẢ LỜI 

(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 Trương Quang Định – Khối 7 thị trấn Đăk Tô: Chi 
phí đo đạc đất đai phục vụ làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất khá cao, trong khi một số hộ dân 
kinh tế còn khó khăn, chưa đủ điều kiện để đăng ký cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị chính quyền có giải 
pháp hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân thực hiện để giảm bớt chi 

phí đo đạc. 

Việc triển khai thu chi phí đo đạc trong thời gian qua trên 

địa bàn huyện do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
huyện Đăk Tô (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường) thực hiện thu theo Quyết định số 
17/2021/QĐ-UBND, ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Kon 

Tum về Ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng 
Đăng ký đất đai tỉnh và  Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Hiện 
nay chưa có chính sách hỗ trợ.  
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Cử tri Nguyễn Văn Sâm – Khối 8 thị trấn Đăk Tô: Hiện 

nay một số tuyến đường nội thị đã được Chính quyền quan 
tâm hỗ trợ đầu tư hệ thống chiếu sáng, chi phí điện chiếu 

sáng do cộng đồng dân cư chi trả. Tuy nhiên, giá điện còn 
cao dẫn đến tiền điện chiếu sáng chi trả hàng tháng cao 
(khoảng 400-500 ngàn/tháng); đề nghị chính quyền quan tâm 

hỗ trợ một phần kinh phí để cộng đồng dân cư chi trả tiền 
điện chiếu sáng. 

 

Hiện nay, đối với hệ thống chiếu sáng điện công lộ các 

tuyến đường nội thị thị trấn Đăk Tô do nhà nước đầu tư xây 
dựng thì tất cả chi phí tiền điện chiếu sáng hàng tháng do 

ngân sách huyện chi trả. Riêng đối với hệ thống điện chiếu 
sáng do cộng đồng dân cư tự xã hội hóa để xây dựng thì 
tiền điện do cộng đồng dân cư tự chi trả, hiện nay nhà nước 

chưa có cơ chế chính sách để hỗ trợ do đó huyện không có 
cơ sở để hỗ trợ đối với nội dung này. 
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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. 

Việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ công tác cộng đồng 
phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Kon Tum đã có 

công văn số 2396/UBND-KGVX, ngày 14/7/2022 quy định 
mức hỗ trợ cho Tổ công tác cộng đồng là 

80.000/đồng/người/ngày, đến ngày 15/02/2022 là kết thúc 
thực hiện chính sách trên. Do đó, cử tri đề nghị hỗ trợ cho 
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thành viên tổ cộng đồng tham gia truy vết F0, sau đó phải 

thực hiện cách ly tại nhà hỗ trợ đồ bảo hộ cho các thành 
viên tổ cộng đồng phòng chống dịch Covid-19 ở địa 

phương, tại thời điểm cử tri đề nghị và hiện nay chưa có 
quy định cụ thể để thực hiện. 
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