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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV 

 

Căn cứ Báo cáo số 52/BC-TTHĐND, ngày 15/8/2022 của Thường trực 

HĐND huyện Đăk Tô về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, 

UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, cụ thể như sau: 

I. Ý kiến, kiến nghị chung 

Cử tri xã Ngọc Tụ và xã Pô Kô: Đề nghị các ngành chức năng có liên 

quan xem xét, kiểm tra kịp thời việc chi trả chế độ cho học sinh theo Nghị định 

81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý và chính 

sách miễn, giảm học phí, vì hiện nay còn trường hợp chưa chi trả cho học sinh. 

Trả lời: Dự toán ngân sách năm 2022 được Trung ương tính toán giao dự 

toán kinh phí cho địa phương thực hiện chính sách cấp bù miễn, giảm học phí và 

hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng, địa bàn chưa bao gồm chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập tăng thêm. Kinh phí giao năm 2022 chỉ đủ 

để chi trả 1 tháng đối với chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 

81/2021/NĐ-CP. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 

tổng hợp số liệu kinh phí tăng thêm của các trường học để gửi UBND tỉnh xem 

xét, báo cáo Bộ Tài chính cấp bổ sung có mục tiêu cho địa phương là 8.254 triệu 

đồng. Trong thời gian chờ đợi nguồn kinh phí từ Trung ương cấp bổ sung, 

UBND huyện đã tạm giao kinh phí cho đơn vị thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ 

chi phí học tập đủ 5 tháng học kỳ II, năm học 2021-2022. Các đơn vị trường học 

đang lập thủ tục rút kinh phí để chi trả cho các đối tượng thụ hưởng.  

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

1. Cử tri xã Tân Cảnh: 

1.1. Cử tri Trần Đình Vị, Nguyễn Văn Nghị, Triệu Văn Thành - Thôn 2: 

Nhiều người dân Thôn 2 đã trả phí dịch vụ giao căn cước công dân 

(CCCD) cho đơn vị Bưu điện huyện để trả về tận nhà cho hộ gia đình, nhưng 

đến nay một số hộ vẫn chưa được nhận CCCD từ Bưu điện huyện hoặc công 

cước công dân được chuyển về Công an xã. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn 

vị liên quan thực hiện việc giao thẻ CCCD kịp thời cho người dân. 

Trả lời: Nội dung này đã được Bưu điện huyện trả lời tại Công văn số 

316/BĐH, ngày 7/9/2022 về giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (có 

gửi kèm theo). 
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1.2. Cử tri Vũ Ánh Dương - Thôn 3: Hiện nay, cống rãnh thoát nước đoạn 

đường DH53 từ Tân Cảnh đi Đăk Rơ Nga có đoạn đường nhánh trơn trượt gây 

mất an toàn cho người dân khi đi lại. Đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư làm 

thêm hệ thống thoát nước để đảm bảo an toàn cho người dân, bảo vệ đường 

được sử dụng lâu dài. 

Trả lời: Qua kiểm tra đọan đường DH53 từ Tân Cảnh đi Đăk Rơ Nga, 

trên địa bàn xã Tân Cảnh có 01 điểm nhánh tiếp giáp với tuyến đường ĐH53 đi 

vào rẫy sản xuất của hộ dân, đường lên dốc đoạn này không có rãnh thoát nước 

dọc, khi trời mưa nước, đất, cát từ trên rẫy của các hộ dân chảy xuống tràn ra 

tuyến đường. Trước mắt, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Tân Cảnh tuyên 

truyền vận động các hộ dân có đất rẫy tại điểm nêu trên, nạo vét, khơi mương 

thoát nước không để đất, cát tràn xuống đường làm ảnh hưởng đến tuyến đường; 

về lâu dài, UBND huyện sẽ chỉ đạo có kế hoạch xây dựng đoạn mương thoát 

nước nói trên. 

2. Cử tri xã Đăk Rơ Nga: 

2.1. Cử tri A Yêu -  thôn Đăk Kon: Sau khi nộp phiếu yêu cầu cung cấp 

thông tin (về trích lục họa đồ, trích sao hồ sơ kỹ thuật, trích sao hồ sơ địa chính 

thửa số…) nhằm mục đích tách thửa đất cho con ruột. Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Đăk Tô hẹn ngày 15/02/2022 sẽ đến đo đạc thực địa tại thôn Đăk 

Kon, xã Đăk Rơ Nga. Tuy nhiên cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai đến nay vẫn 

chưa xuống đo đất cho gia đình. Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm 

giải quyết. 

Trả lời: Nội dung này đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện trả lời tại Báo cáo số 52/BC-CNVPĐKĐĐ, ngày 30/8/2022 về việc tổ 

chức kiểm tra, xử lý hồ sơ cung cấp thông tin của cử tri xã Đăk Rơ Nga (có gửi 

kèm theo). 

2.2. Cử tri A Đê - thôn Đăk Kon: Một số hộ dân vay vốn Ngân hàng 

CSXH huyện muốn trả hết số tiền gốc, lãi trước thời hạn vay, để vay khoản vay 

mới, với số tiền lớn hơn. Nhưng ngân hàng CSXH huyện trả lời phải hết 01 năm 

thì mới được vay khoản vay mới. Đề nghị Ngân hàng CSXH xem xét giải quyết 

cho các hộ vay. 

Trả lời: Nội dung này đã được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã 

hội huyện trả lời tại Công văn số 154/NHCS-KHNV, ngày 18/8/2022 về trả lời 

kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV (có gửi kèm 

theo).  

3. Cử tri xã Văn Lem: 

3.1. Cử tri A Tút – thôn Măng Rương:  

- Hiện nay ở cuối thôn Măng Rương có 01 trạm biến áp hạ thế của Điện 

lực ở ngay vị trí trước nhà 04 hộ dân, cụ thể là trước mặt nhà bà Y Lan rất nguy 

hiểm, nhất là vào mùa mưa. Đề nghị Điện lực Đăk Tô xem xét, di chuyển.  

- Đề nghị Điện lực Đăk Tô xem xét di chuyển trụ điện và dây chằn trụ 

điện ra khỏi sân Nhà rông của thôn để tiện cho việc tổ chức các hoạt động cộng 

đồng cũng như tổ chức thể dục thể thao. 



3 

Trả lời: Nội dung này đã được Điện lực Đăk Tô trả lời tại Công văn số 

195/ĐLĐT-KHKT, ngày 15/9/2022 về báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (có gửi kèm 

theo).    

 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý 

kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV./. 

 
Nơi nhận:   
- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, THHĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 
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