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BÁO CÁO
Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước và sau Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 3
Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số
18/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2021 về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến
nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII và Báo cáo
số 05/BC-TTHĐND ngày 14 tháng 02 năm 2022 về báo cáo tổng hợp ý kiến,
kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII và
Công văn số 15/TTHĐND-TH ngày 15 tháng 02 năm 2022 về việc trả lời ý kiến,
kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, giải quyết, trả lời
kiến nghị cử tri theo quy định(1) và tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý
kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh
Khóa XII(2), cụ thể như sau:
PHẦN I
CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2,
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XII
A. KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN
I. THÀNH PHỐ KON TUM
Câu 1: Cử tri Nguyễn Văn Sơn, thôn Kon Gur kiến nghị: Hiện nay, tại
các điểm vuốt nối giữa Quốc lộ 24 với đường liên thôn tại các thôn: Kon Rơ
Lang, Kon Gur, xã Đăk Blà đã san gạt mặt bằng nhưng do mưa nhiều, nay đã
hư hỏng nặng và gây khó khăn việc đi lại của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, thực hiện đoạn vuốt nối để
Nhân dân đi lại thuận lợi.
Trả lời: Quốc lộ 24 đoạn đoạn qua xã Đăk Blà đã được đầu tư nâng cấp
Công văn số 265/UBND-NNTN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về việc về việc giải quyết,
trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII và Công văn số 438/UBND-NNTN
ngày 17 tháng 02 năm 2022 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII
(2) Qua tổng hợp, phân loại có tổng số 124 lượt kiến nghị của cử tri (Gồm 102 ý kiến, kiến nghị liên quan lĩnh vực kinh tế ngân sách, 12 ý kiến, kiến nghị lĩnh vực pháp chế và 10 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội).
(1)
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mở rộng thành đường đô thị và đưa vào sử dụng năm 2018, trong đó có vuốt nối
với một số nút giao đường dân sinh bằng cấp phối đá dăm, đơn vị quản lý đường
đã kiểm tra, san gạt sửa chữa đảm bảo êm thuận cho các phương tiện tham gia
giao thông. Trong thời gian tới, đơn vị quản lý sẽ lập kế hoạch và kiến nghị
Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí và triển khai thực hiện (thảm Bê
tông nhựa) các nút giao trên trong năm 2023.
Câu 2. Cử tri Trần Đăng Doãn, thôn Kon Rơ Lang kiến nghị: Hiện nay,
đường Quốc lộ 24 cũ (đoạn thôn Kon Kơ Păt) hư hỏng rất nặng đã gây khó
khăn việc đi lại của Nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao
thông vận tải kiểm tra, sớm đầu tư sửa chữa để Nhân dân đi lại thuận lợi hơn.
Trả lời: Các đoạn tuyến Quốc lộ 24 cũ đã được Bộ Giao thông vận tải thống
nhất điều chuyển thành đường địa phương tại Quyết định số 682/QĐ-BGTVT ngày
23 tháng 4 năm 2019. Để hoàn thành thủ tục hồ sơ giao về địa phương quản lý,
sử dụng theo quy định (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số
3303/UBND-HTKT ngày 15 tháng 9 năm 2021), Bộ Tài Chính đã có Văn bản số
11981/BTC-QLCS ngày 20 tháng 10 năm 2021 đề nghị Bộ Giao thông vận tải
bổ sung hồ sơ điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các đoạn
tuyến nêu trên. Hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang hoàn thiện thủ tục điều
chuyển tài sản. Sau khi có Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao các đoạn tuyến Quốc lộ 24 cũ
theo hiện trạng về Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Kon
Rẫy quản lý và đầu tư sửa chữa để Nhân dân đi lại thuận lợi hơn.
Câu 3. Cử tri Đặng Thanh Hữu, thôn 5, xã Hòa Bình kiến nghị: Đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm làm việc với Tập đoàn Cao su Việt Nam để
tiếp tục thực hiện mô hình nhận khoán cho các hộ dân như trước đây, giúp Nhân
dân an tâm lao động sản xuất (vì trước đây dân có đất, Công ty Cao su có vốn
cùng làm ăn chia theo tỷ lệ).
Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum(3), trả lời cụ thể
như sau:
Mô hình giao nhận khoán được Công ty triển khai từ năm 1996 với
phương châm “đưa người dân vào làm cao su”, phát triển cao su gắn liền với
giải quyết công ăn việc làm cho người dân tại chỗ. Nguồn gốc đất đưa vào trồng
cao su là rừng tái sinh xen lẫn với đất rẫy của người dân. Diện tích đất người
dân canh tác, Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum chi trả tiền hỗ trợ/bồi
thường cây cối hoa màu, công khai phá cho người dân, thực hiện đầy đủ hồ sơ
pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ra quyết định giao đất, cấp
GCNQSDĐ cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum. Sau khi trồng mới xong
cây cao su, Công ty giao lại cho người dân địa phương tại chỗ có nhu cầu vào
Công văn số 1031/SNN-KH ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số
450/CSKT-KHXDCB ngày 12 tháng 5 năm 2021 và Công văn số 640/CSKT-KHXDCB ngày 06 tháng 7 năm 2020 của
Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum về việc trả lời kiến nghị cử tri theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tại Văn bản số 1031/SNN-KH ngày 05 tháng 5 năm 2021.
3
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nhận khoán ổn định theo phương án khoán của Công ty (thông qua hợp đồng
giao nhận khoán chăm sóc vườn cây và thu hoạch mủ cao su - viết tắt HĐGNK.
HĐGNK được xây dựng với một chu kỳ kinh tế cây cao su, theo quy định tại
khoản 2, điều 10 HĐGNK).
Tuy nhiên, phương án khoán và HĐGNK đến nay đã không còn phù hợp
với Luật lao động hiện hành và các quy định của nhà nước có liên quan, theo đề
nghị của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại Công văn số
275/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2021(4), tại Văn bản số
4367/UBND-NNTN ngày 09 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản
thống nhất về mặt chủ trương để tổ chức thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức
sản xuất cao su của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum trong thời gian
đến(5), Hiện nay Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đang triển khai thực
hiện đầy đủ các nội dung phương án chuyển đổi các mô hình tổ chức sản xuất
của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
tỉnh tại Văn bản số 4367/UBND-NNTN ngày 09 tháng 12 năm 2021.
Câu 4. Cử tri A Hưng, thôn Plei Weh, xã Ia Chim kiến nghị: Cao su
liên kết với nông trường cao su Tân Hưng, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng
đến nay chưa giải quyết. Cao su trồng năm 2008 đến nay đã 13 năm nhưng
chưa cho khai thác làm cho Nhân dân không có thu nhập, gặp khó khăn trong
cuộc sống. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su
Kon Tum xem xét, giải quyết.
Trả lời: Theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Công ty TNHH MTV cao su
Kon Tum(6) trả lời cụ thể như sau: Nông trường cao su Tân Hưng (NTCS Tân
Hưng) thuộc Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đang quản lý 255,628 ha
vườn cây cao su liên kết với người dân, vườn cây được trồng trong các năm
2007, năm 2008 và năm 2009, đưa vào khai thác từ năm 2016 đến năm 2018.
Trong tổng số 255,628 ha, có 23,420 ha vườn cây trồng năm 2009 (diện tích
xấu), qua kiểm tra, đánh giá chất lượng vườn cây thì số cây đạt tiêu chuẩn đưa
vào cạo rất thấp, không đủ điều kiện để đưa vườn cây vào khai thác, do đó Công
ty TNHH MTV cao su Kon Tum đã có Văn bản báo cáo Tập đoàn Công nghiệp
Về việc ban hành văn bản chính thức thống nhất về chủ trương chuyển đổi mô hình liên kết - khoán và mô hình khoán
vườn cây cao su tại Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum.
(5) Cụ thể (i) Chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất “Giao, nhận khoán” vườn cây cao su cho hộ gia đình sang mô hình “Hợp
đồng lao động” làm công nhân để tổ chức sản xuất theo Kế hoạch triển khai, lộ trình về thời gian, diện tích và địa điểm cụ thể
đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thống nhất chủ trương. Ưu tiên tuyển dụng lao động đang nhận khoán trước
đây vào làm công nhân nếu có nguyện vọng và đáp ứng được yêu cầu. Trước khi thực hiện phải giải quyết dứt điểm những
vướng mắc, khó khăn, bất cập giữa Công ty và hộ nhận khoán. Tổ chức chuyển đổi mô hình ở những nơi thuận lợi trước, khó
khăn sau; quá trình thực hiện không để xảy ra các điểm nóng gây mất an ninh, trật tự xã hội. (ii) Chuyển đổi mô hình tổ chức
sản xuất từ “Liên kết - khoán” vườn cây cao su sang các phương án đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thống
nhất chủ trương trong các trường hợp: Trường hợp các hộ liên kết đảm bảo hoàn trả chi phí giá trị vườn cây còn lại: Thanh lý
sớm hợp đồng, thu hồi giá trị vườn cây còn lại và trả lại đất cho hộ liên kết theo lộ trình về thời gian đối với từng diện tích và
địa điểm và chất lượng từng vườn cây cụ thể. Trường hợp các hộ liên kết không đảm bảo hoàn trả chi phí giá trị vườn cây
còn lại: Thực hiện phương án khai thác hết chu kỳ, thanh lý vườn cây theo lộ trình về thời gian đối với từng diện tích, địa
điểm và chế độ khai thác cụ thể.
(6) Công văn số 2471/SNN-KH, ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số
1014/CSKT-KHXDCB ngày 23 tháng 9 năm 2021và Công văn số 1014/CSKT-KHXDCB ngày 23 tháng 9 năm 2021 của
Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Ia Chim (hộ liên kết tại nông trường cao
su Tân Hưng) sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.
(4)
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Cao su Việt Nam về thực trạng vườn cây và đang chờ Tập đoàn Công nghiệp
Cao su Việt Nam có ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết.
Đối với diện tích đã đưa vào khai thác thì có một số diện tích người dân đi
cạo được một thời gian ngắn và tự ý bỏ cạo (Cụ thể trong 06 tháng đầu năm
2021 có 20,22 ha vườn cây liên kết bỏ cạo, với 22 lao động), nguyên nhân chính
là do đa phần diện tích đưa vào liên kết của các hộ dân ít (bình quân khoảng 0,9
ha/hộ, hộ thấp nhất là 0,2 ha/hộ), vườn cây mới đưa vào cạo, nên năng suất sản
lượng đạt thấp, ngoài ra một số hộ liên kết không có lao động đi cạo. Trong khi
đó, Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đã bỏ chi phí đầu tư, trang bị đầy đủ
vật tư khai thác cho vườn cây này, các hộ dân tự ý bỏ cạo đã làm ảnh hưởng rất
lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV cao su Kon
Tum trong năm 2021. Do đó, ý kiến cử tri phản ánh việc Công ty TNHH MTV
cao su Kon Tum không cho phép hộ liên kết khai thác những cây to trồng năm
2008 là chưa đúng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất của NTCS
Tân Hưng và Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum.
Câu 5. Cử tri A Mai, thôn Pleitrum-Đăkchoãh, phường Ngô Mây kiến
nghị: Cử tri đã kiến nghị về đường tránh phía Đông thành phố Kon Tum đoạn
qua địa bàn phường có đường dân sinh cắt ngang qua đường tránh, có độ cao
khoảng hơn 2 mét so với mặt đường tránh nhưng đơn vị thi công không làm
đường vuốt nối Nhân dân không đi lại được. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri,
cơ quan chức năng đã tiến hành làm đường vuốt nối, nhưng việc làm đường
vuốt này chưa đảm bảo, độ dốc còn rất cao, thả cống nhưng không đảm bảo. Vì
vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, làm
đường vuốt này cho đạt yêu cầu kỹ thuật để Nhân dân đi lại và vận chuyển hàng
nông sản được thuận tiện.
Trả lời: Vị trí giao cắt với tuyến tránh theo kiến nghị của ông A Mai là
đường vào lô cao su. Trong quá trình thực hiện dự án Ban Quản lý dự án ĐTXD
các Công trình giao thông tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu làm đường vuốt nối phù hợp
với hiện trạng địa hình, độ dốc dọc 5% và bố trí cống thoát nước BTCT đảm bảo
cho việc đi lại được thuận tiện(7).
II. HUYỆN ĐĂK HÀ
Câu 6. Cử tri xã Đăk Mar kiến nghị: Ở thôn 4, xã Đăk Mar có 02 hồ
chứa nước được xây dựng từ năm 1985 do Công ty khai thác các công trình thủy
lợi tỉnh quản lý hiện nay đã xuống cấp rất nghiêm trọng nên không đảm bảo
việc chứa nước tưới cho các loại cây trồng của Nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các công trình thủy lợi tỉnh khảo sát, đánh giá và
có biện pháp khắc phục kịp thời để Nhân dân chủ động trong sản xuất vào mùa
khô sắp tới.
Trả lời: Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý Khai thác các công
trình thủy lợi tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
Theo báo cáo số 218/BQLDA-KHTH ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các Công trình giao
thông tỉnh.
(7)
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tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng công trình theo ý kiến, kiến nghị cử tri. Qua
kiểm tra thực tế công trình theo ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn 4, xã Đăk Mar
là 02 công trình hồ chứa A1 Đội 2 và hồ chứa A2 Đội 2, thuộc công trình hồ
chứa nhỏ, được Công ty cà phê Đăk Uy 4 bàn giao cho Ban Quản lý khai thác
quản lý, vận hành vào năm 2014 theo Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 13
tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Tại thời điểm nhận bàn giao công trình đã bị xuống cấp, phạm vi bảo vệ
công trình bị người dân xâm phạm, lòng hồ bị bồi lắng, không có hệ thống kênh
chỉ có đập đất để tạo nguồn phục vụ cho một số diện tích cà phê thuộc khu vực
lòng hồ. Để sửa chữa, nâng cấp hết toàn bộ 02 công trình cần nguồn kinh phí
lớn, nguồn kinh phí duy tu sửa chữa thường xuyên không thể đáp ứng. Hiện tại
Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó lĩnh vực thủy lợi 02 công trình hồ
chứa A1 Đội 2 và hồ chứa A2 Đội 2 đã được đưa vào danh mục sửa chữa nâng
cấp giai đoạn 2026-2030 với kinh phí mỗi công trình khoảng 20 tỷ đồng. Trong
khi chờ bố trí kinh phí Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi đã chủ
động điều tiết nước tưới từ tuyến kênh N5C thuộc kênh chính Bắc, công trình hồ
chứa Đăk Uy về bổ sung đủ nước tưới cho 02 công trình hồ chứa A1 Đội 2 và
hồ chứa A2 Đội 2, bảo đảm phục vụ 100% diện tích hợp đồng của 02 công trình.
III. HUYỆN SA THẦY
Câu 7. Cử tri huyện Sa Thầy kiến nghị: Nhiều hộ dân trên địa bàn có
đất trồng cây lâu năm như cà phê, cao su…nhưng không làm được Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, vì liên quan đến quy hoạch 3 loại rừng. Hiện nay,
Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh kết quả rà soát, quy hoạch 03 loại rừng
và chi tiết địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 03 loại
rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 1508/2019/QĐ-UBND ngày
30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả rà soát,
điều chỉnh diện tích 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn hiệu lực nên
huyện Sa Thầy chưa có cơ sở để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
của huyện để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân
dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có biện pháp để
sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.
Trả lời: Tại khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm
quyền cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất, theo đó: “Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền
sử dụng đất ở tại Việt Nam”.
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh quy định về trình tự thủ tục “Đăng ký và cấp Giấy CNQSD
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu”, như vậy, cơ
quan có thẩm quyền giải quyết là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6

Việc cấp Giấy CNQSD đất, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy căn cứ vào
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để thực hiện và hiện nay, Quy
hoạch dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sa Thầy đã được Hội đồng nhân
dân huyện Sa Thầy thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02
năm 2022 về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy, và
Nghị quyết số 06/NQ-HĐN ngày 28 tháng 02 năm 2022 về việc thông qua Quy
hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Sa Thầy và Ủy ban nhân dân
tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Sa Thầy
tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022, do đó, đề nghị Ủy
ban nhân dân huyện Sa Thầy có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết cho cử tri
theo thẩm quyền.
IV. HUYỆN KON PLÔNG
Câu 8. Cử tri xã Đăk Nên kiến nghị(8): Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
tiếp tục kiến nghị với cấp có thẩm quyền của Trung ương để có giải pháp đôn
đốc Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh sớm giải quyết dứt điểm công tác đền
bù tái định canh, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công dự án
thủy điện Đăk Đrinh để Nhân dân ổn định cuộc sống.
Trả lời: Tại Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021, Ủy
ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương sớm
xem xét cho ý kiến về khoảng chi phí 33,2 tỷ đồng của dự án để địa phương
hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăk Đrinh (9).
Tuy nhiên, đến nay các cơ quan Trung ương vẫn chưa có ý kiến trả lời. Tiếp thu
ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang giao Sở Tài nguyên và Môi
trường phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và
các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục
kiến nghị với các Bộ ngành Trung ương xem xét giải quyết dứt điểm công tác
đền bù tái định canh, tái định cư do thi công dự án thủy điện Đăk Đrinh.
Câu 9. Cử tri (các thôn: Đăk Giắc, Đăk Lanh, Đăk Chun) xã Măng
Bút kiến nghị(10): Dự án đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông (Hạng
mục: Cầu Đăk Nghé 2, Cầu Đăk Ri và Cầu Đăk Zăng) đã được HĐND tỉnh
thông qua dự kiến danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết
số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy
ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 270/TB-UBND giao Sở Giao thông vận
tải tổng hợp, theo dõi, tham mưu, nhưng hiện nay chưa được triển khai thực
hiện. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải triển
khai nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân vào mùa mưa lũ và phát huy
hiệu quả tuyến đường đã được đầu tư trên địa bàn huyện.
Trả lời: Tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc
Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI. UBND tỉnh đã có báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và
Bộ Công thương xem xét(8), nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Do vậy, tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2
HĐND tỉnh cử tri tiếp tục kiến nghị, mong sớm được giải quyết để Nhân dân ổn định cuộc sống.
(9) Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021
(10) Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Báo cáo số 348/BC-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2021, nhưng cử tri không đồng ý và tiếp tục kiến nghị.
(8)
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Linh (đoạn 1) nối xã Măng Bút, huyện Kon Plông với xã Ngọc Yêu, huyện Tu
Mơ Rông có chiều dài 37km đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử
dụng năm 2017 gồm các hạng mục nền, mặt đường và hệ thống thoát nước
(cống các loại, rãnh dọc). Trên đoạn tuyến (đoạn 1) có tổng số 07 cầu (địa phận
huyện Kon Plông: 05 cầu; địa phận huyện Tu Mơ Rông: 02 cầu). Năm 2017, đã
đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 02 cầu trên địa bàn huyện Kon
Plông gồm: Cầu Đăk Cheng, lý trình Km8+583 và cầu Đăk Nghé 1, lý trình
Km10+258, còn lại 05 cầu chưa được đầu tư (huyện Kon Plông: cầu Đăk Nghé
2, lý trình Km15+227; cầu Đăk Ri, lý trình Km16+724; cầu Đăk Zăng, lý trình
Km20+498; huyện Tu Mơ Rông: cầu Đăk Zăng 2, lý trình Km27+987; cầu Đăk
Zăng 3, lý trình Km28+587).
Đối với 03 cầu chưa đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông (cầu Đăk Nghé
2, cầu Đăk Ri và cầu Đăk Zăng) đã có trong danh mục đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số
69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương
hỗ trợ quản lý, bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ chủ
đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay Trung ương chưa bố trí hỗ trợ nguồn vốn nên chưa
có cơ sở để lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao
Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét vào thời điểm thích hợp khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn đầu
tư theo quy định của Luật Đầu tư công.
V. HUYỆN ĐĂK TÔ
Câu 10. Cử tri thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Trên địa bàn thị trấn Đăk Tô,
các nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobiphone) kéo, mắc các loại
dây mạng trên trụ điện, cột viễn thông đã để xảy ra tình trạng dây mạng làm
mất mỹ quan đô thị, gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại. Đề nghị Ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, yêu cầu các đơn vị viễn
thông trên địa bàn sớm kiểm tra, xử lý, khắc phục.
Trả lời: Để quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn
thông thụ động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ủy ban
nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7
năm 2018 Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật
viễn thông thụ động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh (11), đề nghị Ủy
ban nhân dân huyện Đăk Tô phối hợp với các chủ quản cột và các nhà mạng
(Viettel, Vinaphone, Mobiphone) xây dựng kế hoạch chỉnh trang, làm gọn cáp
viễn thông treo trên địa bàn huyện theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND để
triển khai thực hiện và thông tin cho cử tri biết.
Theo kế hoạch, trong Quý II năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông
Theo đó, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột treo
cáp ở các tuyến đường, các khu vực cần chỉnh trang thông báo cho các đơn vị chủ quản cột và các nhà mạng trước ngày
15/01 hằng năm để biết, phối hợp thực hiện. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các Đơn vị chủ quản
cột treo cáp xây dựng Kế hoạch chi tiết của đơn vị nhằm cải tạo, di dời, chỉnh trang mạng cáp treo trên cột treo cáp (tổ chức
kiểm tra, gắn nhãn nhận diện; thu hồi cáp không sử dụng, cáp rác và treo, buộc gọn gàng bảo đảm khoảng cách, an toàn
trong việc quản lý vận hành lưới điện, bảo đảm yêu cầu về an toàn kỹ thuật, quản lý vận hành và mỹ quan).
(11)
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phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác chỉnh trang mạng cáp
trên địa bàn tỉnh nhằm xử lý các vi phạm (nếu có), chấn chỉnh tình trạng dây cáp
làm mất mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh nói chung và thị trấn Đắk Tô nói riêng.
B. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG
I. HUYỆN ĐĂK HÀ
Câu 11. Cử tri xã Đăk Hring kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, đầu tư mương thoát nước dọc Quốc lộ 14
(Đường Hồ Chí Minh) đoạn từ ngã ba Đăk Hring đến nhà ông Lưu Thiện Thông
và đầu tư mương thoát dọc 2 bên Quốc lộ 14 chạy qua địa bàn thôn Tân Lập B,
vì trời mưa nước không thoát được tràn hết vào nhà các hộ dân 2 bên đường.
Trả lời: Tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) do Cục quản lý đường
bộ III quản lý. Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Chi Cục quản lý đường bộ III.4
phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring và Hạt quản lý đường bộ Kon Tum
kiểm tra hiện trường và thống nhất: (i) Đối với vị trí Km1520+880 (trái tuyến)
nhà bà Nguyễn Thị Chín bán quán ăn, thường xuyên rửa, dọn thức ăn làm nước
chảy ra đường Hồ Chí Minh ảnh hưởng môi trường và mất vệ sinh khu vực xung
quanh. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring có biện pháp tuyên truyền, vận
động hướng dẫn hộ dân làm hố thu nước trước nhà để khắc phục tình trạng nước
chảy tràn ra mặt đường Hồ Chí Minh. (ii) Đối với đoạn Km1521+420Km1521+500 (trái tuyến từ nhà ông Lưu Thiện Thông đến nhà bà Phạm Thị
Nhưng): Trước mắt, Chi cục quản lý đường bộ III.4 chỉ đạo nhà thầu quản lý
bảo dưỡng thường xuyên đào rãnh dọc bằng đất để thoát nước (Thực hiện sau tết
Nguyên đán 2022 theo ý kiến của xã Đăk Hring và các hộ dân). Về lâu dài: Chi
cục quản lý đường III.4 sẽ kiến nghị cấp có thầm quyền xem xét, bổ sung kế
hoạch sửa chữa rãnh thoát nước dọc đoạn qua thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring (12).
II. HUYỆN SA THẦY
Câu 12. Cử tri xã Sa Sơn và xã Ya Xiêr kiến nghị: Cứ đến mùa mưa
hằng năm, khi mưa lớn kéo dài từ 3-4 giờ thì tại cầu tràn làng Lung thuộc tuyến
đường ĐH14 (quy hoạch tỉnh lộ 675A là đường trục chính duy nhất nối từ trung
tâm huyện Sa Thầy với các xã Ya Tăng, Ya Ly, Ya Xiêr), nước từ thượng nguồn
đổ về dâng cao lên mặt đường và chảy xiết nên rất nguy hiểm cho người dân,
phương tiện giao thông đi qua khu vực này. Mặt khác, làm chia cắt các xã: Ya
Ly, Ya Tăng, Ya Xiêr với trung tâm huyện Sa Thầy, ảnh hưởng đến việc đi lại,
làm việc, giao thương hàng hóa của người dân, cán bộ, công chức, các cháu học
sinh phải nghỉ học… Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đầu tư xây
dựng cầu khẩu độ lớn thay thế cầu tràn làng Lung để đảm bảo an toàn cho
người dân trong mùa mưa lũ.
Trả lời: Cầu tràn làng Lung (giáp ranh giữa xã Ya Xiêr và Thị trấn Sa
Thầy) thuộc tuyến đường từ Thị trấn Sa Thầy đi Sê San 3 (ĐH14 và ĐH15) do
Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy quản lý. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Sa
(12)

Theo Văn bản số 62/CCQLĐBIII.4 ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Chi cục QLĐB III.4.

9

Thầy đang triển khai dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến
nhà máy thủy điện IaLy (Lý trình: Từ Km0-Km13+950) từ Nguồn vốn hỗ trợ
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (dự kiến triển khai trong năm 2022), đề nghị
Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chủ động sử dụng nguồn ngân sách huyện và
các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục, xử lý đảm bảo an toàn giao thông
tại khu vực Cầu tràn làng Lung (giáp ranh giữa xã Ya Xiêr và Thị trấn Sa Thầy);
đồng thời, phối hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh (Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư,…) tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh báo cáo Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí để sớm đầu tư xây dựng thay
thế cầu tràn làng Lung theo quy định.
Câu 13. Cử tri thôn Gia Xiêng, xã Rờ Kơi và cử tri làng Le, xã Mô Rai
kiến nghị: Hiện nay, một số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã: Rờ
Kơi, Mô Rai được hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh nhưng không có ti vi
hoặc ti vi hỏng không sử dụng được. Để hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận
thông tin, tránh lãng phí số đầu thu được cấp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, có chính sách hỗ trợ tivi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Trả lời: Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt
đất đến năm 2020 theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011
của Chính phủ(13) và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư
số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016(14), Ủy ban nhân dân tỉnh đã
ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Kon Tum(15). Theo Đề án,
chỉ hỗ trợ đầu thu số, không hỗ trợ ti vi (hỗ trợ bằng hiện vật và lắp đặt cho
người dân đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích - Bộ
Thông tin và Truyền thông). Điều kiện được hỗ trợ đầu thu: Các hộ nghèo và hộ
cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia được cấp có thẩm quyền
phê duyệt tại thời Điểm thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số và thuộc vùng
hỗ trợ; đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng
thu truyền hình số theo chuẩn DVB-T2 (đối với khu vực thuộc vùng hỗ trợ đầu
thu truyền hình số mặt đất), chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2 hoặc đang
có ti vi (đối với khu vực thuộc vùng hỗ trợ đầu thu số vệ tinh), chưa có đầu thu
số vệ tinh; chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền
như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet (IPTV) trong thời
gian triển khai hỗ trợ tại địa phương.
Như vậy, nếu hộ nghèo, hộ cận nghèo không có ti vi hoặc ti vi hỏng (lúc
địa phương đi khảo sát đối tượng xem xét đề xuất hỗ trợ đầu thu số) thì không
được đề nghị hỗ trợ lắp đặt đầu thu. Hiện nay chưa có chính sách, chủ trương
nào của Trung ương và địa phương về hỗ trợ ti vi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 và Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của
Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.
(14) Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
(15) Kế hoạch số 2239/KH-UBND ngày 29/8/2012 Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt
đất kết hợp phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 74/UBND-KGVX
ngày 09/1/2020 về đẩy mạnh triển khai đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 4419/UBND-KGVX ngày
27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh.
(13)
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trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, tình hình dịch bệnh đang
diễn ra phức tạp, ngân sách tỉnh hạn hẹp và đang tập trung cho công tác phòng,
chống dịch. Do đó, việc đề xuất hỗ trợ ti vi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời
điểm này từ ngân sách tỉnh là không khả thi.
III. HUYỆN KON PLÔNG
Câu 14. Cử tri các xã: Đăk Rinh; Đăk Nên; Măng Bút; Đăk Tăng và
Măng Cành kiến nghị: Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/4/2021
của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp
Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) với các huyện: Sơn Tây, Sơn
Hà, (tỉnh Quảng Ngãi); hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ban Quản lý
các dự án 98 của tỉnh tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn để lập Báo cáo nghiên
cứu khả thi của dự án trình các sở, ngành thẩm định. Dự kiến ngày 15 tháng 9
năm 2021 phê duyệt dự án và triển khai các bước tiếp theo, nhưng đến nay chưa
được phê duyệt và triển khai thực hiện. Do vậy, cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh sớm khởi công để đảm bảo lưu thông và không làm ảnh hưởng đến đời sống
của Nhân dân.
Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện
Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã
được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chủ trương đầu tư xây dựng tại Nghị
quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tum quyết định chủ trương đầu tư và giao cho Ban quản lý các dự án 98 triển
khai thực hiện chủ trương đầu tư tại Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 14
tháng 5 năm 2021, đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây
dựng tại Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021. Hiện nay,
Ban quản lý các dự án 98 đang triển khai các bước thủ tục hồ sơ để triển khai thi
công xây dựng Công trình. Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ban quản lý các dự án 98
sẽ sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án và triển khai thực hiện theo quy định.
Câu 15. Cử tri xã Hiếu, xã Pờ Ê, thị trấn Măng Đen kiến nghị: Đề nghị
UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công Quốc lộ 24 đẩy nhanh tiến độ
thi công (đoạn từ thị trấn Măng Đen đến xã Hiếu) để đảm bảo lưu thông cho
Nhân dân trong mùa mưa, bão.
Trả lời: Dự án thành phần 02 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) thuộc Dự án cải
tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 có 03 gói thầu xây lắp gồm:
Gói thầu số 04, 05, 06. Trong đó, Gói thầu số 06 qua địa bàn huyện Kon Rẫy và
thành phố Kon Tum đã hoàn thành. Còn lại 02 Gói thầu số 04, 05 thuộc địa bàn
xã Hiếu và thị trấn Măng Đen đang thi công. Do ảnh hưởng các cơn báo số 6, 7,
8, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh tăng cường gây mưa kéo dài nhiều ngày
từ đầu tháng 10 đến nay, làm sụt trượt taluy nền đường nhiều đoạn, làm ảnh
hưởng nhiều đến tiến độ thi công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông
vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
tỉnh Kon Tum (đơn vị quản lý dự án) điều hành các nhà thầu thi công, tư vấn
giám sát tận dụng tối đa lúc thời tiết thuận tiện, huy động tập trung đầy đủ lực
lượng thiết bị xe máy, công nhân, vật liệu xây dựng để thi công 03 ca/ngày, đẩy
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nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành công trình trước tháng 6 năm 2022
(Theo Văn bản số 14039/BGTVT-CQLXD ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ
Giao thông vận tải), trong quá trình thi công, các nhà thầu phải thực hiện
nghiêm túc công tác đảm bảo giao thông để phục vụ phương tiện và người dân
đi lại được thông suốt, an toàn.
IV. HUYỆN IA H’DRAI
Câu 16. Cử tri xã Ia Dom và xã Ia Tơi kiến nghị: Hiện nay, trên địa bàn
thôn 3, xã Ia Dom và thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi sóng internet rất yếu, phạm vi phủ
sóng hẹp không đảm bảo cho con em học trực tuyến (để phòng chống dịch
Covid-19) và nhu cầu sử dụng mạng internet ngày càng cao của Nhân dân. Đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến với Tập đoàn viễn thông quân đội
Viettel mở rộng phạm vi phủ sóng, tăng dung lượng internet trên toàn địa bàn
các thôn để khắc phục tình trạng trên.
Trả lời: Theo kiến nghị cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông
tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát và chỉ đạo
các doanh nghiệp viễn thông tìm giải pháp triển khai khắc phục các khu vực lõm
sóng(16)(các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng còn lõm sóng thông tin di động đều
được quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp), kết quả rà soát của địa phương và
doanh nghiệp cho thấy có 83 điểm sóng yếu/lõm sóng trên địa bàn tỉnh, trong đó
có 44 điểm có dân cư đã có giải pháp và kế hoạch triển khai xây dựng; 39 điểm
(có dân cư nhưng dân cư quá ít, vị trí miền núi quá khó khăn hoặc không có dân
cư, có tọa độ vị trí nằm giữa rừng núi và có một số khu vực chưa có điện) đang
nghiên cứu giải pháp phù hợp.
Đối với 3 khu vực huyện Ia H’Drai kiến nghị, kết quả khảo sát và giải
pháp thực hiện, tiến độ thực hiện như sau: (i) Tại thôn 9, xã Ia Tơi có 140 hộ
dân: sóng điện thoại di động tốt nhưng sóng internet di động yếu, Viettel Kon
Tum đã có giải pháp xây dựng trạm BTS (mã trạm KTM0313), đưa vào hoạt
động vào quý I/2022; (ii) Tại Thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi (Điểm dân cư số 67 và các
Điểm dân cư mới phát sinh) có 41 hộ dân: Viettel Kon Tum đã có giải pháp xây
dựng trạm KTM0329, đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động tháng
01/2022; (iii) Tại thôn 3, xã Ia Dom (điểm dân cư số 03) có 60 hộ dân: sóng di
động 2G, 4G đã có nhưng sóng yếu. Đây là vị trí lõm nhỏ, Viettel Kon Tum đã
có giải pháp xây dựng trạm KTM0214-12 (Trạm lỗ), dự kiến xây dựng và đưa
vào hoạt động đầu năm 2023.
Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục theo dõi, đôn đốc Viettel Kon Tum
triển khai đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng phủ sóng di động phục vụ nhu
cầu sử dụng của chính quyền địa phương và người dân.
(16) Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Thông tin
và Truyền thông, về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 202 1; Văn bản số
4714/BTTTT-CVT ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc thực hiện phủ
sóng di động hỗ trợ việc dạy và học trực tuyến; văn bản số 3542/UBND-KGVX ngày 04 tháng 10 năm
2021, về việc tiếp tục nâng cao chất lượng phủ sóng thông tin di động tại các khu vực vùng sâu, vùng xa,
địa hình khó khăn trên địa bàn tỉnh.
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V. HUYỆN ĐĂK TÔ
Câu 17. Cử tri xã Đăk Rơ Nga và xã Ngọc Tụ kiến nghị: Hiện nay,
tuyến đường DH53 (nay là Quốc lộ 40B) đoạn từ ngã 3 xã Ngọc Tụ đến hết xã
Đăk Rơ Nga và đoạn từ thôn Đăk Kon xã Đăk Rơ Nga qua thị trấn Plei Kần
huyện Ngọc Hồi đã hư hỏng, xuống cấp nặng, rất nguy hiểm khi lưu thông. Đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp.
Trả lời: Đường ĐH 53 (đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tụ - Đăk Rơ Nga)
xây dựng năm 2010 đưa vào sử dụng năm 2013, trước đây do Ủy ban nhân dân
huyện Đăk Tô quản lý; tuyến đường này được bàn giao về Sở Giao thông vận tải
tại Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh. Hiện trạng mặt đường bị bong tróc, hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ
gà, một số đoạn tuyến mặt đường hư hỏng hoàn toàn, một số đoạn nền đường bị
sụt lún, đọng nước, giao thông đi lại rất khó khăn. Bằng nguồn kinh phí sửa
chữa thường xuyên các đường tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết
định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã
duyệt dự toán công quản lý và bảo dưỡng thường xuyên cho tuyến đường này
năm 2022 là 826.981.000 đồng; đồng thời Sở Giao thông vận tải cũng đã có
Công văn số 109/SGTVT-QLKCHT ngày 18 tháng 01 năm 2022 đề xuất Ủy ban
nhân dân tỉnh bố trí vốn đầu tư nâng cấp tuyến đường này với kinh phí khoảng
71 tỷ đồng.
Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó đã giao chi tiết kế hoạch vốn
cho các nhiệm vụ, dự án(17). Qua rà soát, nhu cầu đầu tư khắc phục, sửa chữa các
tuyến đường do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh là rất lớn trong lúc khả
năng cân đối ngân sách tỉnh còn khó khăn. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Ủy ban
nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tích cực phối hợp với Sở Giao
thông vận tải để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn đầu tư nâng cấp
tuyến đường khi đảm bảo được nguồn vốn và khả năng cân đối.
Câu 18. Cử tri thị trấn Đăk Tô và xã Kon Đào kiến nghị: Việc khắc
phục, sửa chữa và nâng cấp Quốc lộ 40B (đoạn từ khối 2 thị trấn Đăk Tô đến xã
Kon Đào) mới hoàn thành, nhưng chất lượng không đảm bảo, có vị trí còn chắp
vá, sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng mặt đường đã bị hư hỏng, bong
tróc, sụp lún, tạo thành ổ gà. Bên cạnh đó, đoạn qua địa bàn khối 2, thị trấn
Đăk Tô và thôn 2, xã Kon Đào không có mương thoát nước, khi trời mưa to
nước tràn vào nhà dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra, có kế
hoạch duy tu, sửa chữa, làm mương thoát nước nhằm bảo đảm an toàn cho
người dân khi lưu thông.
Trả lời: Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện các dự án sửa
chữa mặt đường, gia cố lề các đoạn tuyến thuộc Quốc lộ 40B trên phạm vi nền
đường cũ; không phải mở rộng, nâng cấp tuyến đường. Sở Giao thông vận tải đã
Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 36/NQHĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9
năm 2021 và Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
(17)
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yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh chỉ đạo các
đơn vị thi công khắc phục xong các vị trí mặt đường chưa đảm bảo chất lượng.
Riêng các vị trí chưa có mương thoát nước sẽ được kiểm tra, xử lý bổ sung trong
các dự án tiếp theo.
C. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ Ở TỪNG ĐỊA PHƯƠNG
I. THÀNH PHỐ KON TUM
Câu 19. Cử tri Nguyễn Thị Như Hoa (Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng
tổ dân phố 8), phường Quyết Thắng kiến nghị: Thực hiện Nghị quyết
66/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum về việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ
dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tổ dân phố 8, phường Quyết Thắng được
sáp nhập từ 3 tổ (tổ 8, tổ 11, tổ 16). Hiện nay, tổ 8 có trên 400 hộ gia đình với
diện tích rộng 17,25 ha nhưng cán bộ của tổ không được hưởng phụ cấp là 1,66
mức lương cơ sở theo Điều 3, Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7
năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung không quy định thôn thuộc xã trọng điểm,
thôn thuộc xã biên giới, mức phụ cấp là 1,66 mức lương cơ sở/mỗi chức danh
mới được hưởng.
Trả lời: Tại khoản 1 Điều 13, Thông tư số 13/2019//TT-BNV ngày 06
tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định: “1. Ngân sách nhà nước thực hiện
khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với
người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với các
thôn sau đây được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở: a) Thôn có
từ 350 hộ gia đình trở lên; b) Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh,
trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; c) Thôn thuộc xã biên giới
hoặc hải đảo”. Căn cứ quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị
quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 trong đó quy định các
chức danh: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban
công tác mặt trận hưởng mức phụ cấp 1,0. Đối với các thôn thuộc xã trọng điểm,
thôn có 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã biên giới thì 03 chức danh trên được
hưởng mức phụ cấp 1,66. Như vậy, việc quy định hệ số mức phụ cấp 1,66 đối
với các thôn thuộc xã trọng điểm, thôn có 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã biên giới
là đảm bảo theo mức khoán quy định. Việc cử tri đề nghị Hội đồng nhân dân
tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung không quy định thôn tại xã trọng điểm, thôn thuộc
xã biên giới mới được hưởng mức phụ cấp 1,66 là không có cơ sở.
Câu 20. Cử tri Trần Huy Dương, tổ 11, Phường Quang Trung kiến
nghị: Hiện nay, chế độ phụ cấp đối với chức danh Bí thư kiêm tổ trưởng dân
phố là chưa phù hợp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh
cho nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm được hưởng lên 70% để động viên những
người làm công tác ở khu dân cư.
Trả lời: Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của
Chính phủ(18) không quy định cụ thể mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn,
tổ dân phố.
(18)
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hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên tại Khoản 3 Điều 2
Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với
cán bộ, công chức cấp xã như sau: “1. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm
chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1
Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm
nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1)”. Tại
Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định: “Căn cứ vào quỹ phụ cấp
quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý,
tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp
của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt
động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc
của thôn, tổ dân phố”.
Căn cứ các quy định trên và so sánh, tham khảo một số tỉnh khác như:
Sóc Trăng, Trà Vinh, Hà Nội (Phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của
chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm); vì vậy, việc quy định chức danh
không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm mà giảm được 1 người được
hưởng 50% mức phụ cấp kiêm nhiệm là phù hợp.
Câu 21. Cử tri Trần Văn Hóa, đại diện cử tri tổ 6, Phường Quang Trung
kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét có chức danh và chế độ phụ
cấp của cộng tác viên y tế. Vì theo Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND của Hội đồng
nhân dân tỉnh không có chức danh và phụ cấp của cộng tác viên y tế. Thời gian
qua, dịch bệnh Covid-19 đã chứng minh cần có vị trí cho công việc này.
Trả lời: Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày
24/4/2019 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công
chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố
quy định: “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá
03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp
dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân
phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân
phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được
hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ
đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)”.
Thực hiện quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết
số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 Quy định chức danh, số
lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Hiện nay đã được
sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm
2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh), trong đó quy định người trực tiếp tham gia
công việc của thôn, tổ dân phố được hưởng bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày
khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố (trong đó có nhân viên
y tế). Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có
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thẩm quyền xem xét việc bố trí chức danh và phụ cấp khi đủ điều kiện và đảm
bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Câu 22. Cử tri Trịnh Thị Bích Hoài, thôn Phương Quý 1, xã Vinh
Quang kiến nghị: Theo Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm
2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị
quyết 36/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2920 của HĐND tỉnh quy định chức
danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không
chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia của thôn/tổ trên
địa bàn thành phố; văn bản không quy định cũng như chưa có văn bản nào quy
định về thời gian làm việc của những người hoạt động không chuyên trách. Vì
vậy, rất khó khăn cho cơ sở về căn cứ pháp lý để ban hành quy chế hoạt động
của những người hoạt động không chuyên trách. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, có văn bản quy định thời gian làm việc của những người hoạt động
không chuyên để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Trả lời: Hiện nay trong các văn bản của các cơ quan nhà nước chưa có
văn bản nào quy định cụ thể về thời gian làm việc của người hoạt động không
chuyên trách. Người hoạt động không chuyên trách là những người làm việc tại
các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã nhưng không phải là cán bộ,
công chức cấp xã; không hưởng lương từ ngân sách mà chỉ hưởng phụ cấp theo
quy định, không được tăng bậc lương như công chức, không được hưởng chế độ
thai sản,.... và họ chỉ tham gia việc công trong một phần thời gian lao động. Việc
không quy định thời gian làm việc cụ thể của các đối tượng này nhằm tạo điều
kiện để các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương và yêu
cầu công việc cụ thể để linh hoạt trong việc sắp xếp bố trí thời gian làm việc để
nâng cao chất lượng công việc.
Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp
với các sở, ngành và địa phương rà soát, báo cáo đánh giá việc thực hiện bố trí
thời gian làm việc đối với người hoạt động không chuyên trách trên cơ sở đó
làm rõ sự cần thiết về việc ban hành quy định chung về thời gian làm việc của
người hoạt động không chuyên trách.
Câu 23. Cử tri Nguyễn Tất Lợi, tổ dân phố 5, phường Trường Chinh kiến
nghị: Việc nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Tổ trưởng có nhiều bất cập, công
việc rất nhiều trong khi phụ cấp thấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
Trả lời: Chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là
một trong những chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XII). Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum
nhiệm kỳ 2020-2025 đã quyết nghị: “Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đội ngũ
thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và chủ trương bố trí bí thư chi bộ kiêm thôn
trưởng, phấn đấu đến năm 2025, trên 90% thôn trưởng là đảng viên, 70% bí thư
chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố”. Việc thực hiện nhất thể hóa cũng là
điều kiện để tăng chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân
phố (giảm được 1 người được hưởng 50% mức phụ cấp kiêm nhiệm).
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Về phụ cấp đối với chức danh Bí thư, Thôn trưởng theo quy định tại
khoản 1 Điều 13 Thông tư số 13/2019//TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019
của Bộ Nội vụ “1. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0
lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không
chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với các thôn sau đây được khoán
quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở: a) Thôn có từ 350 hộ gia đình trở
lên; b) Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định
của cơ quan có thẩm quyền; c) Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo”.
Căn cứ quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số
36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020, trong đó quy định các chức
danh: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban công
tác mặt trận hưởng mức phụ cấp 1,0. Đối với các thôn thuộc xã trọng điểm, thôn
có 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã biên giới thì 03 chức danh trên được hưởng mức
phụ cấp 1,66. Như vậy việc quy định hệ số mức phụ cấp đối với chức danh Bí
thư; Trưởng thôn là đảm bảo theo quy định.
Câu 24. Cử tri Bùi Văn Anh, thôn Trung Nghĩa Đông; cử tri Nguyễn
Quang Thọ, thôn 2, xã Kroong kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, xử lý việc ô nhiễm môi
trường tại Nhà máy Cao su Vạn Lợi.
Trả lời: Hiện nay, các nhà máy chế biến mủ cao su đang hoạt động trên
địa bàn tỉnh, trong đó có Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Lợi đều đã hoàn
thành việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt loại A- QCVN 01MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su
thiên nhiên và lắp đặt quan trắc nước thải tự động liên tục. Trong năm 2021, Sở
Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và thường xuyên theo dõi dữ liệu quan
trắc nước thải tự động của Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Lợi truyền về, đồng
thời cũng đã tổ chức 02 đợt kiểm tra giám, lấy mẫu quan trắc khí thải và nước
thải tại Nhà máy(19), kết quả phân tích cho thấy tất cả các thông số ô nhiễm khí
thải, nước thải được quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Trong thời
gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tăng cường trách nhiệm
của địa phương theo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo
vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND
ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh); phối hợp với chính
quyền xã thường xuyên giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại
Nhà máy để thông tin đến cử tri; kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng để
phối hợp xử lý trong trường hợp phát hiện Nhà máy xả thải gây ô nhiễm môi
trường (nếu có) theo quy định pháp luật.
Câu 25. Cử tri phường Lê Lợi kiến nghị: Hiện nay, Dự án đường bao
khu dân cư phía Nam Đăk Bla đã có phương án đo đạc, kiểm đếm và đã niêm
yết công khai về đơn giá bồi thường đất nông nghiệp, đất ở và đất trồng cây
hàng năm khác. Nhưng đơn giá bồi thường cho 1m2 đất trồng cây hàng năm và
Ngày 19 tháng 11 năm 2021 và ngày 28 tháng 12 năm 2021 kết quả phân tích cho thấy tất cả các thông số ô nhiễm khí
thải, nước thải được quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép.
(19)
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đất trồng cây lâu năm còn thấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại đơn
giá bồi thường.
Trả lời: Triển khai thực hiện đầu tư các đự án trên địa bàn thành phố Kon
Tum, việc bồi thường đất phải tổ chức xác định giá đất cụ thể; giá đất cụ thể
được xác định tại thời điểm khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định, Ủy ban
nhân dân thành phố Kon Tum đã hợp đồng thuê đơn vị tư vấn phối hợp với Ủy
ban nhân dân Phường thực hiện điều tra khảo sát giá thị trường, xây dựng giá
đất cụ thể để tính tiền bồi thường thực hiện dự án; trình Hội đồng thẩm định giá
đất tỉnh tổ chức thẩm định (Đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh thống nhất tại
Văn bản số 3624/HĐTĐGĐ ngày 12 tháng 9 năm 2021) và Ủy ban nhân dân
thành phố Kon Tum đã phê duyệt giá tại Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày
14/9/2021; cụ thể: Giá Đất trồng cây lâu năm: 43.200 đồng/m2; Đất trồng cây
hàng năm khác là 62.500 đồng/m2.
Ngoài việc bồi thường theo giá đất cụ thể, Nhà nước còn có chính sách hỗ
trợ tìm kiếm việc làm chuyển đổi nghề nghiệp: Mức hỗ trợ đất nông nghiệp:
Bằng 02 lần giá đất trong Bảng giá đất (Riêng đất trồng lúa nước bằng 03 lần
giá đất trong bảng giá đất(20)), theo đó, việc tổ chức xây dựng xác định giá đất
cụ thể để thực hiện triển khai Dự án Đường bao Nam Đăk Bla thực hiện theo
quy định, do vậy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiếp tục chỉ đạo
Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi cùng các ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh
công tác truyên truyền đến cử tri trên địa bàn phường Lê Lợi.
Câu 26. Cử tri phường Lê Lợi kiến nghị: Hiện nay, tại ngã tư đèn xanh,
đèn đỏ đường Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Thị Cương gần Công ty Tiến
Dung có nhà xe Tân Anh, Vạn Lợi thường hay đi, về và ra, vào, đậu đỗ sau đèn
tín hiệu giao thông rất dễ gây tai nạn giao thông tại ngã tư này. Đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, yêu cầu nhà xe Tân Anh, Vạn
Lợi đưa nhà xe này ra khỏi khu vực trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Trả lời: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn
số 76/UBND-NNTN ngày 10 tháng 01 năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã phối
hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh ý kiến của cử tri
Phường Lê Lợi đã phản ánh, đồng thời xử lý nghiêm đối với hai nhà xe Tân
Anh, Vạn Lợi nếu có hành vi đậu đỗ sai quy định gây mất an toàn giao thông và
ùn tắc giao thông tại nút giao thông đã nêu trên.
Qua kiểm tra, việc đỗ, đón trả khách và xếp hàng hóa không đúng nơi quy
định theo ý kiến của cử tri đối với Nhà xe Tân Anh và Nhà xe Vạn Lợi trên
đường Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Thị Cương là có nhưng chỉ thi thoảng
với thời gian ngắn và nhắc nhở hai Nhà xe này. Đồng thời, ngày 20 tháng 01
năm 2022, các đơn vị có liên quan làm việc đại diện Nhà xe Tân Anh và Nhà xe
Vạn Lợi (21). Tại buổi làm việc Nhà xe Vạn Lợi, Nhà xe Tân Anh đã cam kết với
Quy định tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Nhà xe Tân Anh trả lời: Từ ngày 30 tháng 4 năm 2021, Nhà xe Tân Anh không đậu, đỗ xe trên tuyến đường Phạm Văn
Đồng và đường Nguyễn Thị Cương (gần công ty Tiến Dung). Thỉnh thoảng các xe trung chuyển trong quá trình trả khách có
đỗ bên đường nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn nên không ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại khu vực này.
Nhà xe Vạn Lợi có ý kiến: Nhà xe không đậu, đỗ xe trên đường Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Thị Cương.
(20)
21
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các lực lượng chức năng trong thời gian tới sẽ không đậu xe tại nút giao thông
nêu trên. Từ ngày 20 tháng 01 năm 2022 đến nay (ngày báo cáo), lực lượng
chức năng đã tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực nút giao thông đường
Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Thị Cương không phát hiện tình trạng xe
đậu, đỗ không đúng nơi quy định.
Câu 27. Cử tri Trần Đình Thương, tổ dân phố 1, phường Ngô Mây kiến
nghị: Theo tôi, tuyến đường tránh phía Tây TP. Kon Tum chiều rộng mặt đường
cùng với hành lang bảo vệ của đường nhiều lắm là thu hồi hơn 20 mét. Vì sao
Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương để cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất của
dân mỗi bên là gần 40 mét chiều sâu so với tim đường. Cơ quan có thẩm quyền
giải thích thu hồi như thế để khai thác quỹ đất. Vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh cho cử tri biết việc thu hồi như thế để khai thác quỹ đất nhằm mục đích gì.
Trả lời: Theo chủ trương đầu tư dự án đường trục chính phía Tây thành
phố Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp bất thường thông qua tại
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020, tại Quyết định số
388/QĐ-UBND ngày 23 tháng 04 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển
khai chủ trương đầu tư dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum và
tại Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2020 phê duyệt Dự án
đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường trục chính
phía Tây thành phố Kon Tum.
Theo Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 180,16ha
(Trong đó: Diện tích xây dựng đường và cầu khoảng 64,82 ha và diện tích khai
thác quỹ đất, quản lý hành lang theo quy hoạch khoảng 115,34 ha); như vậy, cơ
sở thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai
2013“Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải
thu hồi đất”, do đó việc thu hồi đất là để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích
quốc gia, công cộng, Ủy ban nhân dân tỉnh báo để cử tri biết và đồng thuận cùng
chủ trương chung của tỉnh.
Câu 28. Cử tri Lê Công Phán, tổ dân phố 4, phường Nguyễn Trãi kiến
nghị: Về dự án đường dẫn Cầu số 3, việc làm đường thì tôi thống nhất chủ
trương, nhưng thu hồi phát triển quỹ đất, phân lô bán nền thì tôi không thống
nhất. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại chủ trương này.
Trả lời: Việc thu hồi đất để chỉnh trang đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng,
mở rộng không gian đô thị thành phố Kon Tum nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội, là đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai “Thực hiện các
dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất”, do đó đề
nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo các phường thông tin tuyên
truyền để cử tri biết và đồng thuận cùng chủ trương chung của tỉnh.
Câu 29. Cử tri xã Đăk Cấm kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh lắp đặt gấp đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh,
đèn đỏ) tại ngã tư giao nhau giữa tuyến đường tránh Hồ Chí Minh và Tỉnh lộ
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671 (đoạn đi qua địa bàn xã Đăk Cấm), vì ngã tư này góc cua hẹp, khuất tầm
nhìn nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (từ khi đưa vào hoạt động
trong thời gian ngắn đã xảy ra 4 vụ tại nạn giao thông).
Trả lời: Trong quá trình thực hiện dự án Tại nút giao giữa Tuyến tránh và
Tỉnh lộ 671 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh đã bổ sung
đầy đủ gờ giảm tốc, đèn nháy vàng, đinh phản quang và hệ thống biển báo hạn
chế tốc độ nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua nút
giao; do đó đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền vận động Nhân dân
tham gia giao thông cần tuân thủ theo quy định về trật tự an toàn giao thông.
Câu 30. Cử tri Đoàn Văn Thanh, thôn 2, xã Hòa Bình kiến nghị: Đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương chỉnh sửa thông tin tại mục
1.6 trên giấy chứng nhận quyền sử đất đất rừng đã cấp cho hộ dân (không được
mua bán, chuyển nhượng và vay, thế chấp), vì đa số người dân sản xuất rừng
cần được vay vốn để đầu tư, trang trải trong cuộc sống.
Trả lời: Căn cứ khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền
cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần
đầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với thông tin liên
quan đến việc ghi chú tại mục 1.6 trên Giấy CNQSD đất rừng đã cấp cho các hộ
dân là trên cơ sở Phương án giao đất, giao rừng do Ủy ban nhân dân cấp huyện
lập gửi các Sở chuyên ngành thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
theo đó Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy CNQSD đất rừng cho Nhân dân
và tại mục 1.6 ghi chú trên Giấy CNQSD đất là theo Phương án giao đất, giao
rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà nước giao rừng cho dân để
quản lý bảo vệ phát triển rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp dưới tán rừng, tài
sản trên đất là rừng của nhà nước nên không thể nhượng bán, thế chấp..
Câu 31. Cử tri Lê Đức Chung, đại diện cử tri tổ 8, phường Quang
Trung kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết văn bản nào quy định
thu rác hộ gia đình 12.000đ/tháng, hộ bán quần, áo ít có rác thải (rác ít hơn hộ
gia đình) mà thu 40.000đ/tháng?.
Trả lời: Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 06 năm 2012, Luật Phí và lệ phí
ngày 25 tháng 11 năm 2015 và các văn bản liên quan, tình hình thực tế địa
phương, ngày 12/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
515/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử
lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum. Trong đó, mức giá
tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với hộ
gia đình, cá nhân trên các tuyến đường có xe thu gom rác đi qua là 12.000
đồng/hộ/tháng; đối với hộ kinh kinh doanh buôn bán (trừ kinh doanh ăn uống,
thực phẩm, rau quả), mức thu là 58.000 đồng/hộ/tháng (trong đó: dịch vụ thu
gom vận chuyển rác thải sinh hoạt là 50.000 đồng/hộ/tháng, dịch vụ xử lý
chất thải rắn sinh hoạt là 8.000 đồng/hộ/tháng). Đồng thời giao Công ty CP
Môi trường đô thị Kon Tum thực hiện thông báo công khai về đối tượng
thuộc diện phải chi trả tiền dịch vụ, mức giá và các thủ tục thu, nộp tiền dịch
vụ theo quy định.
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Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty cổ phần Môi
trường đô thị Kon Tum đã thực hiện Thông báo (22) phân loại đối tượng, mức giá
cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
thành phố Kon Tum đối với hộ gia đình và hộ kinh doanh. Trong đó, quy định
mức giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
(gồm thu gom, vận chuyển và xử lý) như sau:
- Đối với hộ gia đình, cá nhân trên các tuyến đường có xe thu gom rác đi
qua là 12.000 đồng/hộ/tháng;
- Đối với hộ kinh kinh doanh buôn bán (trừ kinh doanh ăn uống, thực
phẩm, rau quả):
+ Lượng rác thải <0,3m3 rác ép/tháng, mức thu là 40.000 đồng/hộ/tháng
(trong đó: dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt là 35.000 đồng, dịch
vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 5.000 đồng)
+ Lượng rác thải >0,3m3 rác ép/tháng, mức thu là 58.000 đồng/hộ/tháng
(trong đó: dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt là 50.000 đồng, dịch
vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 8.000 đồng).
Như vậy, Công ty Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum thông báo
mức giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và
thực hiện thu đối với hộ gia đình 12.000đ/hộ/tháng, hộ bán quần, áo với mức thu
40.000đ/hộ/tháng là phù hợp với Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6
năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Câu 32. Cử tri phường Trường Chinh kiến nghị: Quyết định
số 17/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
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, bao
gồm: Đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất
của bản đồ địa chính; kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính thửa đất; đo
đạc tài sản gắn liền với đất áp dụng đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất (Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân) nhưng khi
người dân có yêu cầu thì việc thu tiền lệ phí chỉnh lý và trích lục bản đồ đất rất
cao. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có chính sách giảm cho các hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và hộ người đồng bào dân tộc thiểu số.
Trả lời: Trong thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã áp dụng
thu giá dịch vụ công đảm bảo theo quy định của pháp luật, đúng đối tượng và
mức giá tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bên cạnh đó, việc xây dựng “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” đã được dự thảo và đăng tải trên cổng thông tin điện tử
(22)

Thông báo số 14/TB-Cty ngày 31/3/2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum.
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của tỉnh để lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản;
tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị; lấy ý kiến phản biện của các tổ chức
chính trị xã hội và lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tư pháp theo đúng
quy trình. Tuy nhiên, vì đây là giá dịch vụ thực hiện theo nhu cầu của người sử
dụng đất được áp dụng chung toàn tỉnh, nên không thể điều chỉnh theo từng khu
vực và đối tượng cụ thể. Mặt khác, mức giá dịch vụ công được xây dựng sau khi
đã trừ đi các phụ phí liên quan và khấu hao máy móc, trang thiết bị nên không
cao hơn mức giá do các đơn vị tư vấn có chức năng hành nghề thực hiện, nhằm
bù đắp các khoản chi phí bỏ ra cho đơn vị thực hiện công việc cung ứng dịch vụ,
phù hợp với quy định hiện hành, không gây biến động lớn nhưng hiệu quả, chất
lượng, đáp ứng yêu cầu trong công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Câu 33. Cử tri Nguyễn Văn Châu, thôn Trung Thành, xã Vinh Quang
kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường cho Công ty Hưng Nguyên khai thác
cát thu phí như thế nào Nhân dân không rõ, cát khai thác đó tập trung cho các
công trình của tỉnh Kon Tum hay là phục vụ cho tỉnh Gia Lai? Nhưng thời gian
qua, số lượng xe chở cát rất nhiều, chạy tốc độ nhanh gây tai nạn giao thông,
làm đường giao thông hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân
dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế đường sá nhanh hư hỏng,
xuống cấp.
Trả lời: Ngày 30 tháng 01 năm 2022 Thanh tra Sở Giao thông vận tải
phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy
ban nhân dân xã Vinh Quang và Công ty TNHH Nguyên Hưng. Qua làm việc về
việc cử tri kiến nghị có nhiều xe tải vận chuyển lưu thông trên Tỉnh lộ 666 (cũ)
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý gây ảnh hưởng đến việc lưu thông và
an toàn giao thông trên địa bàn xã Vinh Quang là có cơ sở (nhưng nội dung
phản ánh nêu trên không liên quan đến Công ty TNHH Nguyên Hưng). Để khắc
phục tình trạng trên các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm
soát các phương tiện tham gia giao thông tại khu vực trên(23).
Câu 34. Cử tri Võ Ngọc Nam, thôn Kon Jri Xut và các cử tri: Y Bluc, Y
Byan, thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1, xã Đăk Bla kiến nghị: Trước đây, các gia
đình đã góp đất trồng cao su với Nông trường cao su Thanh Trung, đến nay cây
cao su đã hết chu kỳ khai thác, đề nghị Nhà nước trả lại đất cho các hộ gia đình.
Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum trả lời(24), nhưng
cử tri chưa thống nhất nên tiếp tục kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
giải quyết, trả lời cử tri biết.
Trả lời:
- Về nguồn gốc đất: Năm 1996 thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân
Theo báo cáo số của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo số 57/BC-TTr ngày 09 tháng 02 năm 2022.
Báo cáo số 777/BC-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về giải
quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố sau Kỳ họp thứ nhất và trước Kỳ họp thứ 2
HĐND thành phố Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
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thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) về việc chuyển đôi cơ cấu cây
trồng từ cây ngắn ngày không hiệu quả sang trồng cây cao su để phát triển kinh
tế, nâng cao đời sống cho người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa
phương. Theo đó, Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đã tiến hành khảo sát,
lập sơ đồ vị trí xin giao đất để trồng cao su trên địa bàn xã Đăk Blà, thị xã Kon
Tum và đã được Ủy ban nhân dân xã Đăk Blà, Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum
đồng ý phê duyệt với tổng diện tích khoảng 250 ha. Hiện trạng diện tích đất
khảo sát thời điểm đó là đất rừng cây tái sinh, bụi le, gốc cây, ụ mối, hố bom và
một phần diện tích đất nương rẫy của người dân đang canh tác.
Trên cơ sở đó, Nông trường cao su Thanh Trung đã phối hợp cùng với
chính quyền địa phương và người dân triển khai kiểm tra, thống kê về diện tích
đất rẫy, cây cối hoa màu trên đất của từng hộ dân để tiến hành chi trả tiền hỗ trợ
công khai phá, đền bù cây cối hoa màu trên đất và được người dân đồng thuận,
thống nhất về số lượng cũng như đơn giá bồi thường. Thông qua việc chi trả tiền
đền bù cho người dân thuộc đất quy hoạch trồng cao su được chính quyền địa
phương xác nhận để làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
Quyết định giao đất và cấp GCNQSDĐ cho Công ty TNHH MTV cao su Kon
Tum (tại Quyết định số 81/QĐ-UB ngày 10 tháng 02 năm 1998 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum). Diện tích này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
cấp GCNQSDĐ số X 505212, ngày 07 tháng 10 năm 2003 dưới hình thức giao
đất không thu tiền sử dụng đất. Ngày 25 tháng 10 năm 2006, Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum có Văn bản số 2196/UBND-ND chuyển từ hình thức giao đất
không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.
- Về phương án khoán: Thời điểm đó theo chủ trương, Công ty TNHH
MTV cao su Kon Tum xây dựng Phương án khoán để giải quyết việc làm cho
lao động tại chỗ, nguồn vốn đầu tư toàn bộ của Công ty TNHH MTV cao su
Kon Tum. Sau khi trồng cây cao su, Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đã
ký hợp đồng giao nhận khoán với người dân. Như vậy, diện tích đất hiện nay mà
Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đang quản lý, sử dụng tại xã Đăk Blà là
đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, không phải đất hộ dân liên
kết với Công ty. Do đó, việc cử tri Võ Ngọc Nam, Y Bluc và Y Byan, thôn Kon
Mơ Nay Kơ Tu 1, xã Đăk Blà kiến nghị Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum
trả lại đất không có cơ sở để giải quyết.
Câu 35. Cử tri Trần Xuân Liên, thôn 3, xã Đăk Cấm kiến nghị: Con tôi
là Trần Thị Mai Thắm, sinh năm 1990, bị bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh
viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Tháng 10/2021, gia đình tôi xin chuyển đến Bệnh
viện Ung Bướu Đà Nẵng nhưng Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum gây khó khăn
không cho chuyển viện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Bệnh vện đa
khoa tỉnh Kon Tum để các bệnh nhân được chuyển viện theo ý nguyện của gia
đình, trong đó có con của tôi.
Trả lời: Bệnh nhân Trần Thị Mai Thắm, sinh năm 1984 (không phải sinh
năm 1990 như phản ánh), trú tại Thôn 4, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum,
được điều trị Ung thư vú tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, trong Giấy chuyển
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tuyến ghi cụ thể có giá trị đến tháng 12/2021 nên trong năm 2021 nếu bệnh nhân
đi Bệnh viện tuyến trên không cần cấp Giấy chuyển tuyến mới. Tuy nhiên vào
đợt dịch COVID-19 từ tháng 4 đến tháng 10/2021, bệnh nhân không đi tuyến
trên được và nhập viện điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh để
tiêm thuốc hàng tháng theo phác đồ điều trị của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Năm 2021, bệnh nhân có 04 lần vào nhập viện điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và 01 lần khám bệnh ngoại trú (lần 1: từ ngày 18
tháng 01 năm 2021 đến ngày 22 tháng 01 năm 2021; lần 2: từ ngày 24 tháng 02
năm 2021 đến ngày 26 tháng 02 năm 2021; lần 3: từ ngày 01 tháng 6 năm 2021
đến ngày 04 tháng 6 năm 2021 và lần 4 từ ngày 30 tháng 8 năm 2021 đến ngày
08 tháng 9 năm 2021; lần khám bệnh ngoại trú tại phòng khám Ung bướu lúc
07 giờ 32 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021). Khi có ý kiến phản ánh của cử tri,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động liên hệ, trao đổi với Bà Trần Thị Mai
Thắm, được cho biết trong thời gian nhập viện điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh
viện Đa khoa tỉnh đã được nhân viên y tế phục vụ tận tình chu đáo, không có ý
kiến gì phàn nàn về phong cách, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại
khoa. Trong năm 2021 thời gian 4 lần nằm điều trị nội trú và khám ngoại trú vào
ngày 21 tháng 10 năm 2021, Bà Trần Thị Mai Thắm chưa có lần nào đề nghị
chuyển tuyến trên. Như vậy ý kiến của cử tri Trần Xuân Liên là chưa chính xác
(có biên bản làm việc với Bà Trần Thị Mai Thắm kèm theo). Với tinh thần cầu
thị, lắng nghe ý kiến người dân để phục vụ tốt hơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
cũng gửi lời cảm ơn sự góp ý của cử tri Trần Xuân Liên để kịp thời nâng cao
chất lượng, chấn chỉnh tinh thần phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh
trong thời gian đến.
Câu 36. Cử tri Nguyễn Tất Lợi, tổ dân phố 5, phường Trường Chinh
kiến nghị: Ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Kon Tum hàng năm nên thống kê số
học sinh tốp đầu của các trường cấp 3, Trường PTTH chuyên Nguyễn Tất
Thành đậu vào các trường đại học và sau đó về phục vụ tại địa phương là bao
nhiêu, chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Từ đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp,
chính sách để thu hút nhân tài.
Trả lời: Hằng năm, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà
soát, thống kê số lượng học sinh của đơn vị sau khi tốt nghiệp đại học trở về
công tác, phục vụ tại địa phương. Tuy nhiên, số liệu chưa được đầy đủ do nhiều
em chưa ổn định công tác. Phần lớn học sinh tỉnh Kon Tum nói riêng và cả nước
nói chung, sau khi tốt nghiệp đại học đều có nguyện vọng công tác tại tất cả các
tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó tập trung ở một số thành phố lớn như:
thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... để tìm kiếm những cơ hội việc làm
tốt hơn. Những năm gần đây có khoảng 10% số em học sinh giỏi của các trường
THPT của tỉnh như: Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, THPT Kon Tum,
THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Nguyễn Trãi... đã tốt nghiệp đại học và trở về
công tác tại địa phương(25).
Từ năm 2016 đến nay có 68 học sinh của các trường nói trên đỗ vào các trường đại học và trở về phục vụ tại các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể: Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành: 23 học sinh; Trường THPT Kon Tum:
14 học sinh; Trường THPT Trần Quốc Tuấn: 10 học sinh; Trường THPT Nguyễn Trãi: 21 học sinh.
25
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Về thực hiện các chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài: Giai đoạn 20092016, Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách nhằm thu hút các em sinh viên tốt
nghiệp đại học chính quy loại khá, giỏi, các thạc sĩ, tiến sĩ về công tác tại tỉnh.
Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, thực hiện chính sách tinh giản biên chế của
Đảng và Nhà nước, tỉnh Kon Tum chưa có chính sách thu hút đặc thù. Căn cứ
nhu cầu công tác của địa phương, đặc biệt là nhu cầu của ngành Giáo dục, Sở
Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu, kiến
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có những chính sách đặc thù nhằm thu hút
nhân tài về công tác tại tỉnh, đặc biệt là đối với người bản địa tốt nghiệp đại học
loại giỏi tại các trường đại học.
Câu 37. Ông Lưu Văn Đức, cử tri tổ 1, phường Quyết Thắng kiến nghị:
Tôi tham gia Tổ Đội trưởng tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng từ năm 2013
cho đến tháng 7 năm 2020. Tôi được nhận chế độ Bảo hiểm y tế, đến tháng 8
năm 2020 thì bị cắt chế độ Bảo hiểm y tế. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét
chế độ Bảo hiểm y tế cho Thôn, Tổ Đội trưởng các xã, phường.
Trả lời: Luật Dân quân tự vệ 2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30
tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân
tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ
chỉ quy định về chế độ phụ cấp đối với Thôn đội trưởng. Đồng thời tại Nghị định
số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ không đề cập, quy
định mức hỗ trợ đóng BHYT đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ
dân phố (trong đó có chức danh Thôn đội trưởng). Do đó, việc cử tri đề xuất quy
định chế độ bảo hiểm cho chức danh Thôn đội trưởng là không có cơ sở.
II. HUYỆN ĐĂK HÀ
Câu 38. Cử tri Trần Thị Oanh, tổ dân phố 8, Thị trấn Đăk Hà kiến
nghị: Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của HĐND tỉnh về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày
16/7/2020 của HĐND tỉnh có quy định mức phụ cấp đối với chức danh Phó Chủ
tịch UBMTTQVN cấp xã là 0,94 mức lương cơ sở, trong khi đó mức phụ cấp
của Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư là 1,00 mức lương cơ sở, như
vậy là không hợp lý. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh
điều chỉnh cho phù hợp.
Trả lời: Mức phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã được quy định tại Điều 5 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP
của Chính phủ như sau: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được
hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân
sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội
và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn
như sau: a) Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; b)
Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; c) Loại 3 được
khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở”.
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Căn cứ quy định trên, việc bố trí để phân bổ hệ số phụ cấp cho các chức
danh tối đa theo mức khoán quỹ phụ cấp được quy định tại Nghị định
34/2019/NĐ-CP vừa phù hợp thực tiễn địa phương, giữ ổn định đội ngũ cán bộ
của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; mức phụ cấp của từng chức danh cần
được quy định tương ứng với Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã,
phường, thị trấn và không vượt quá quỹ phụ cấp được khoán.
Mức phụ cấp của Trưởng ban công tác mặt trận thực hiện theo quy định
tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP: Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ
cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt
động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố (03 chức danh: Bí thư Chi bộ;
Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận). Riêng
đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về
an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên
giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở”.
Theo quy định tại Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân
dân tỉnh thì mức phụ cấp đối với chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam cấp xã là 0,94 (chưa bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế); mức phụ
cấp của Trưởng Ban công tác mặt trận là 1.0 (hỗ trợ đóng BHYT 3% mức lương
cơ sở/tháng, không đóng bảo hiểm xã hội). Như vậy thực hiện tính cả mức hỗ
trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì mức phụ cấp đối với chức danh Phó chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã là 1,11 cao hơn mức phụ cấp của Trưởng
Ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố.
Câu 39. Cử tri Trần Thanh Cao, Chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn
Đăk Hà kiến nghị: Tại Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021
của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh có bổ sung quy
định mức phụ cấp đối với chức danh Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã là 0,94
mức lương cơ sở. Hiện nay, chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã
chưa có mức phụ cấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh
về phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã.
Trả lời: Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, số
lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chỉ được bố trí tối đa theo
phân loại xã là 14 người đối với xã loại 1, 12 người đối với xã loại 2 và 10
người đối với xã loại 3 (trước đây, theo Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí từ 18-21 chức danh(26)).
Mức phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã được quy định tại Điều 5 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ
như sau: “Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ
phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra hoặc cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra; Cấp ủy viên phụ trách tuyên giáo; Cấp ủy viên
phụ trách tổ chức; Cấp ủy viên phụ trách dân vận; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chỉ huy phó Ban Chỉ
huy Quân sự cấp xã; Phó Trưởng Công an; Văn phòng Đảng ủy; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên;
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Chủ tịch Hội Người cao
tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Trưởng ban Thú y; Thú y viên; Dự phòng.
(26)
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thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y
tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau: a)
Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; b) Loại 2 được
khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; c) Loại 3 được khoán quỹ
phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở”. Theo đó, việc bố trí số lượng người
hoạt động không chuyên trách trên cơ sở quỹ phụ cấp được khoán theo quy định
nêu trên.
Tại Điều 3, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quy định về nguyên
tắc tổ chức, hoạt động của hội: ‘‘hội tổ chức, hoạt động dựa trên nguyên tắc tự
nguyện; tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh
phí hoạt động. Điều này cũng bảo đảm thống nhất với nguyên tắc quản lý ngân
sách nhà nước quy định tại khoản 8, điều 8, Luật Ngân sách Nhà nước năm
201527 và khoản 1, Điều 10. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân
sách nhà nước(28). Đồng thời, Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ(29), trong đó tại Điều 3 quy định: Đối với
hội có tính chất đặc thù: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao được ngân sách nhà
nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đối với
các hội còn lại: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao do hội bảo đảm.
Do đó, việc cử tri đề nghị HĐND tỉnh quan tâm đến mức phụ cấp cho
chức danh phó chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã (bổ sung chức danh Phó Chủ
tịch Hội Người cao tuổi cấp xã là chức danh không chuyên trách cấp xã) để
được hưởng phụ cấp là không có cơ sở để trình cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó,
nguồn kinh phí để chi trả phụ cấp cho người giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội
người Cao tuổi cấp xã do Hội người Cao tuổi cấp xã tự đảm bảo theo quy định
tại Điều 3 Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ nêu trên.
Câu 40. Cử tri Lê Thanh Chức, thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring kiến
nghị: Năm 2020, Công ty Điện lực Kon Tum cho phép Công ty Đức Bảo thi
công trụ điện dọc Quốc lộ 14 (Đường Hồ Chí Minh) đi qua địa bàn xã Đăk
Hring. Trước khi thi công, Công ty Đức Bảo đã cam kết với Điện lực, chính
quyền địa phương và người dân sau khi hoàn thành công trình sẽ tổ chức nhổ
các trụ điện cũ, thu hồi đường dây trước và sau nhà dân. Đến nay, Công ty Đức
Bảo đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình, nhưng chưa thực hiện cam
kết việc nhổ các trụ điện cũ, thu hồi đường dây trước và sau nhà dân. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Kon Tum yêu cầu Công ty Đức Bảo thực
hiện nghiêm túc các cam kết trên.
Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực
hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ.
(28) “1. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực
hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trường hợp các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề
nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện”.
(29) Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội.
(27)
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Trả lời: Hiện nay, Công ty Điện lực Kon Tum đang chủ trì, phối hợp với
các đơn vị viễn thông thực hiện di dời cáp viễn thông sang cột điện đã được
trồng mới để Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đức Bảo triển khai thực hiện nhổ
trụ điện cũ trước nhà dân như đã cam kết trước khi thi công. Hiện Công ty Cổ
phần đầu tư thủy điện Đức Bảo đang hợp đồng với Điện lực Đăk Hà để khảo sát,
tiến hành nhổ trụ điện cũ trước nhà dân như đã cam kết, dự kiến hoàn thành
trong tháng 4/2022.
Câu 41. Cử tri Lê Thanh Chức, thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring kiến
nghị: Đoạn đường từ Ngã 3 xã Đăk Hring đến Trường THCS xã Đăk Hring vào
thời điểm mưa to nước ngập hết đường và tràn vào nhà dân do không có hệ
thống thoát nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng
kiểm tra, đầu tư hệ thống rãnh thoát nước hai bên đoạn đường này (thuộc Tỉnh
lộ 677 giáp Quốc lộ 14) để Nhân dân và học sinh đi lại an toàn.
Trả lời: Tỉnh lộ 677 (đường Đăk Kôi - Đăk Pxi) đã được đơn vị quản lý
đường duy tu bảo dưỡng hàng năm, đảm bảo giao thông an toàn. Đoạn từ Ngã
ba Đăk Hring đến Trường THCS xã Đăk Hring bằng phẳng, việc đầu tư rãnh
thoát nước (rãnh kín) cần kinh phí lớn, tuy nhiên chưa cân đối được nguồn vốn
nến chưa thể đầu tư được(30), đơn vị quản lý đường thường xuyên đảm bảo giao
thông để Nhân dân đi lại an toàn và thực hiện xây dựng rãnh kín khi được bố trí
kinh phí.
Câu 42. Cử tri Phạm Văn Chúc, tổ dân phố 3, thị trấn Đăk Hà kiến
nghị: Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cà phê 734 (trên địa bàn thị trấn Đăk Hà)
quản lý 226 ha diện tích đất nông nghiệp đã hết thời hạn sử dụng đất từ tháng
7/2016. Đến nay là 11 năm, Công ty này vẫn thu của người dân sản xuất 1 ha
đất lúa là 1 tấn thóc. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng
kiểm tra, cho biết: (1) Công ty TNHH MTV Cà phê 734 còn được quyền thuê sử
dụng đất lúa trên không? (2) Cục thuế tỉnh Kon Tum trong những năm qua có
thu tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp của Công ty này không?
Trả lời: (i) Công ty TNHH MTV Cà phê 734 còn được quyền thuê sử
dụng đất lúa trên không: Về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản
số 4562/UBND-TD ngày 24 tháng 12 năm 2021 gửi ông Phạm Văn Chúc về
việc trả lời đơn kiến nghị của công dân (Gửi văn bản kèm theo).
(ii) Cục thuế tỉnh Kon Tum trong những năm qua có thu tiền thuế sử dụng
đất nông nghiệp của Công ty này không?: Tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số
74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định: “Điều 3. Những loại đất không chịu
thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm: .... Đất do Chính phủ, Ủy ban nhân dân
các cấp thực hiện việc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê theo quy định
tại Điều 29 của Luật Đất đai.
Tại điểm 3 Mục I Thông tư số 89-TC/TCT ngày 09 tháng 11 năm 1993
Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản Số 2855/SKHĐT-TH ngày 13 tháng 10 năm 2021 về
việc giải quyết các kiến nghị của Đảng ủy xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.
(30)
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của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25-10-1993 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật này.
“3. Những loại đất không phải chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp đã
được quy định ở Điều Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của
Chính phủ, hướng dẫn rõ thêm một số trường hợp như sau:.... “Đất do Chính
phủ, Ủy ban nhân dân các cấp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuê
dùng vào sản xuất nông nghiệp đã thu tiền thuê đất (có bao hàm cả thuế sử
dụng đất nông nghiệp), trừ Ủy ban nhân dân xã cho thuê đất dành cho nhu cầu
công ích của xã đã nói ở mục I phần I Thông tư này”.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp tổ chức được nhà nước cho thuê đất
để sản xuất nông nghiệp thì không thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất nông
nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10
năm 1993 của Chính phủ và điểm 3 Mục I Thông tư số 89-TC/TCT ngày 09
tháng 11 năm 1993 của Bộ Tài chính
Câu 43. Cử tri A Tút, thôn Kon Gu I, xã Ngọc Wang kiến nghị: Tuyến
kênh phía Tây của đập thủy lợi hồ Đăk Lok trên địa bàn xã Ngọk Wang, huyện
Đăk Hà có chiều dài hơn 4 km, phục vụ tưới tiêu cho hơn 70 ha cà phê, 17 ha lúa
nước hai vụ và 5 ha rau màu các loại. Hiện nay, tuyến kênh đã xuống cấp rất
nghiêm trọng (một số vị trí sụt lún, thành mương bê tông bị đổ gây cản trở dòng
chảy và lượng nước thất thoát lớn). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban
Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh khảo sát, đánh giá và có biện pháp
khắc phục kịp thời để Nhân dân chủ động trong sản xuất cho mùa khô sắp tới.
Trả lời: Kênh Tây của hồ chứa Đăk Lok theo kiến nghị của cử tri thôn
Kon Gu I, xã Ngọc Wang là tuyến kênh chính của công trình hồ chứa Đăk Lok.
Tuyến kênh có chiều dài 3,397 km, qua nhiều năm vận hành khai thác tuyến
kênh có nhiều vị trí đã bị xuống cấp, hư hỏng nhiều vị trí. Ngày 19 tháng 11
năm 2021 đã tổ chức hội đồng đánh giá hiện trạng tuyến kênh (Có biên bản kèm
theo) qua kết quả kiểm tra, tuyến kênh có 302 m cần sửa chữa, nâng cấp ước
tính kinh phí khoảng 1,07 tỷ đồng, nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên hàng
năm của Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh không thể đáp ứng
sửa chữa hết. Vì vậy, trên cơ sở biên bản kiểm tra hiện trạng được Hội đồng lập,
Ban Quản lý khai thác sẽ bố trí kinh phí sửa chữa dần trong nhiều năm theo
nguồn kinh phí được bố trí. Hiện tại một số đoạn kênh bị hư hỏng, Ban Quản lý
khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã xử lý tạm đảm bảo dẫn nước phục vụ
sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022. Dự kiến trong năm 2022 sẽ sửa chữa
từng đoạn kênh theo nguồn kinh phí được bố trí
Câu 44. Cử tri Phan Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy và cử tri Y Xoái, Chủ
tịch Hội LHPN xã Ngọk Réo kiến nghị: Hiện nay, Tỉnh lộ 671 (đoạn từ xã Ngọk
Réo đi thành phố Kon Tum) đã bị hư hỏng, xuống cấp, gây mất an toàn cho người
tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải kiểm tra và có kế hoạch khắc phục một số đoạn lề đường thuộc Tỉnh lộ này (đã
bị hư hỏng, xuống cấp), lắp lan can taly âm tại một số vị trí cua gấp thuộc Tỉnh lộ
671 để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông.
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Trả lời: Tỉnh lộ 671, đoạn từ Ngọc Réo đi thành phố Kon Tum đã được
phát quang, vét rãnh, đắp lề đảm bảo an toàn giao thông, tuy nhiên, do nguồn
vốn còn khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo
Sở Giao thông vận tải sẽ triển khai lắp đặt khi cân đối được được nguồn vốn.
Câu 45. Cử tri A Thảo, thôn Kon Jong kiến nghị: Hiện nay, tại ngã tư
giao nhau giữa đường tránh thành phố Kon Tum với Tỉnh lộ 671 (từ Ngọk Réo
xuống Đăk Cấm) bị che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao
thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra và
có kế hoạch phát quang tại đoạn ngã tư này để đảm bảo an toàn giao thông cho
người dân khi tham gia giao thông.
Trả lời: Ngã tư giao nhau giữa đường tránh thành phố và Tỉnh lộ 671 đã
được đơn vị quản lý đường phát quang thường xuyên, thông thoáng không gây
khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông. Tại vị trí này đã bố trí hệ thống an toàn
giao thông (đèn tín hiệu nháy vàng, biển cảnh báo, biển giảm tốc độ, gờ giảm
tốc…) đầy đủ phát huy tác dụng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận
tải và đơn vị quản lý đường thường xuyên kiểm tra, phát quang thông thoáng,
bảo đảm tầm nhìn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
III. HUYỆN SA THẦY
Câu 46. Cử tri làng Grập, xã Mô Rai kiến nghị: Đập thủy lợi Ya Pan
thuộc xã Mô Rai hiện nay phần xả tràn đã bị hư hỏng, nước rò rỉ nên không giữ
được nước, đặc biệt vào mùa khô không đủ nước tưới cho cây trồng. Đề nghị Ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh
sửa chữa để phục vụ nhu cầu tưới tiêu của Nhân dân. Mặt khác, phía hạ lưu
tràn xả lũ có con suối chạy cắt ngang qua tuyến đường đi khu sản xuất của
người dân, khi mực nước trong hồ dâng cao, nước chảy qua tràn sẽ chảy xuống
con suối này làm nước dâng lên, người dân không qua suối được. Do đó, khi
sửa chữa đập, đề nghị bổ sung thêm cầu, cống qua suối này để người dân đi qua
được khu sản xuất, khu nghĩa trang....
Trả lời: Công trình hồ chứa Ya Pan, xã Mô Rai xây dựng đã lâu, qua thời
gian sử dụng tường tràn xả lũ bị xuống cấp, gây thất thoát nước nhưng không
đáng kể. Hiện tại công trình vẫn đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất, mặt khác vì
phải tích nước phục vụ tưới vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022 không cắt được
nước nên sau khi kết thúc vụ tưới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ
yêu cầu Ban Quản lý rà soát, tổng hợp mời hội đồng đánh giá hiện trạng sửa
chữa tràn xả lũ theo nguồn kinh phí được bố trí.
Đối với tuyến đường sau tràn xã lũ: Qua kiểm tra hiện trạng, tuyến đường
sau tràn xả lũ là tuyến đường đi qua lòng suối cũ, nằm ngoài phạm vi quản lý
của công trình hồ chứa Ya Pan. Vì vậy đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Sa Thầy
nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí để thực hiện xây dựng cầu qua suối đảm bảo
phục vụ đi lại cho Nhân dân.
Câu 47. Cử tri làng Grập, xã Mô Rai kiến nghị: Hiện tại, tuyến kênh bê
tông nội đồng dẫn nước từ đập Ya Pan về khu tưới chỉ đến giữa cánh đồng của
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làng Grập, đoạn còn lại là kênh bằng đất, bị sạt lở, bồi lắng nên nước không về
được, không đủ nước tưới cho cây trồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo
Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh tiếp tục đầu tư, kiên cố hoá
đoạn kênh này để bảo đảm nước tưới cho người dân canh tác.
Trả lời: Tuyến kênh theo kiến nghị của cử tri làng Grập, xã Mô Rai là
tuyến kênh nội đồng của công trình hồ chứa Ya Pan thuộc Ủy ban nhân dân
huyện Sa Thầy quản lý, vận hành theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 07
tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Vì vậy, đề nghị Ủy ban
nhân dân huyện Sa Thầy chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Mô Rai thường xuyên
kiểm tra nạo vét thông thoáng kênh mương để dẫn nước phục vụ tưới, đồng thời
xem xét, bố trí kinh phí cho địa phương thực hiện kiên cố tuyến kênh đảm bảo
phục vụ tưới cho nhân dân sản xuất
Câu 48. Cử tri xã Sa Bình kiến nghị: Hiện nay, trên địa bàn xã cũng như
các xã lân cận trên địa bàn huyện Sa Thầy đã trồng nhiều diện tích cây ăn quả.
Đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi, thu hút các công ty, doanh nghiệp đầu
tư nhà máy chế biến hoa quả trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Sa Thầy nói
riêng; chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng, hình thành chuỗi liên kết bao
tiêu sản phẩm nông nghiệp hiệu quả, giải quyết nhu cầu đầu ra cho sản phẩm
nông nghiệp của Nhân dân.
Trả lời: Việc phát triển cây ăn quả là chủ trương của tỉnh theo tinh thần
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ
2021-2025 đã đề ra với diện tích phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 10.000 ha
trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến cuối năm 2021, diện tích cây ăn quả các loại
trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt 6.375 ha. Theo kế hoạch, năm 2022 phấn đấu trồng
mới 3.000 ha trên địa bàn toàn tỉnh(31); trong đó, diện tích trồng mới cây ăn quả
trên địa bàn huyện Sa Thầy là 350 ha. Như vậy các hộ dân trên địa bàn xã Sa
Bình đang tiến hành trồng cây ăn quả là đúng theo chủ trương chung của tỉnh.
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án tổng thể về hỗ trợ chính sách phát triển nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; trong đó có nội dung hỗ trợ chính sách phát
triển cây ăn quả sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét để làm cơ sở triển khai
thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đã làm việc và hợp tác với Viện Di truyền nông nghiệp và một số tập đoàn,
đối tác lớn(32) để xúc tiến đầu tư, triển khai các Dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó
tập trung xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cho
nông dân. Đồng thời, triển khai các giải pháp thu hút, kêu gọi đầu tư xây dựng
các Nhà máy chế biến, tiêu thụ trái cây trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và
huyện Sa Thầy nói riêng.
Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Thông báo số 72/TB-SKHĐT, ngày 10 tháng 12
năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
(32) Như: Tập đoàn Lộc Trời, Công ty DOVECO Gia Lai, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, Tập đoàn TH, Tập đoàn Hùng Nhơn,
Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Mavin, Công ty Cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, Công ty Cổ phần
Charm Group, Công ty Cổ phần Liên Việt Kon Tum, Công ty Cổ phần Tập đoàn Him Lam, Công ty Cổ phần Đường Kon
Tum…
(31)
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Ngoài ra, thời gian vừa qua tỉnh Kon Tum cũng đã tham gia nhiều Diễn
đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhất là Diễn đàn kết nối cung cầu, tiêu
thụ sản phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm giới thiệu
nông sản và sản phẩm OCOP của tỉnh cho các siêu thị, các nhà thu mua trên địa
bàn cả nước để kết nối tiêu thụ, trong đó, tỉnh Kon Tum đã ký biên bản ghi nhớ
với Công ty TNHH MM Mega Market về kế nối sản xuất và tiêu thụ nông sản
và sản phẩm OCOP của tỉnh Kon Tum. Để triển khai thực hiện các hoạt động
xúc tiến thương mại, trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ thực hiện quảng bá
các sản phẩm nông nghiệp bằng nhiều hình thức, trong đó chủ yếu thông qua
kênh bán hàng truyền thống và thương mại điện tử sử dụng nguồn kinh phí hỗ
trợ từ Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương, Chương trình
Thương mại điện tử quốc gia và địa phương hàng năm.
Câu 49. Cử tri xã Sa Bình kiến nghị: Hiện nay, 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 theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND tỉnh
ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dan tỉnh quá cao, trong khi thu
nhập của một bộ phận người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn
thấp, gây khó khăn cho người dân trong việc thực hiện các dịch vụ (đo đạc
chỉnh lý, đo đạc tài sản gắn liền với đất, kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa
chính thửa đất). Do đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh giảm giá các
dịch vụ nêu trên để tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công
liên quan đến đất đai.
Trả lời: Nội dung kiến nghị của cử tri xã Sa Bình thương tự như ý kiến
của cử tri phường Trường Chính, thành phố Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân
tỉnh trả lời tại câu 33 Báo cáo này.
Câu 50. Cử tri Trần Văn Hiệp, thôn Nhơn An, xã Sa Nhơn kiến nghị:
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng liên quan kiểm tra, đầu
tư nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 675 đoạn qua xã Sa Nhơn, vì hiện nay lưu lượng
phương tiện tham gia giao thông lớn, một số điểm xuống cấp, thường xuyên xảy
ra tai nạn giao thông.
Trả lời: Tỉnh lộ 675 đoạn Km26-Km53+090 (đoạn qua xã Sa Nhơn, Rờ
Kơi) đã có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được
Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09
tháng 12 năm 2020 vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ quản lý, bảo trì đường bộ.
Tuy nhiên, hiện nay Trung ương chưa bố trí hỗ trợ nguồn vốn nên chưa có cơ sở
để lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét vào
thời điểm thích hợp khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn đầu tư theo quy định.
Trước mắt, Sở Giao thông vận tải triển khai vá ổ gà, đắp lề đường bị xói lở, phát
quang... đảm bảo an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 675.
IV. HUYỆN KON PLÔNG
Câu 51. Cử tri: Y On, Y Chiên, A Đuôn (thôn Kon Plông); cử tri: A Nỉ
(thôn Vi Glơng; cử tri: Y Thoát, A Dủi, A Ló, Đinh Ngọc Huông, A Dấu, A
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Trào, Y Thương, A Vuông, thôn Đăk Lom, xã Hiếu kiến nghị: Dự án đầu tư
nâng cấp Quốc lộ 24 đi qua xã Hiếu (huyện Kon Plông) đang được Sở Giao
thông vận tải hợp đồng các đơn vị thi công xây lắp. Trong quá trình thực hiện
xây dựng, do mưa lớn đã cuốn trôi đất, đá vùi lấp đất nương rẫy và ruộng của
các hộ dân (có nơi bị vùi lấp đất đến 1 mét) và đã được đo đạc, kiểm đếm để đền
bù, hỗ trợ. Từ đầu tháng 10/2021 đến nay, do lượng mưa lớn cuốn trôi thêm đất
đá và phát sinh thêm nhiều diện tích bị vùi lấp mới, ảnh hưởng đến sản xuất của
Nhân dân, một số hộ dân sẽ có nguy cơ bị thiếu đất sản xuất. Vì vậy, đề nghị Ủy
ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường phối hợp
chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông để tổ chức kiểm tra, đánh giá
hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm diện tích ruộng rẫy, tài sản trên đất mới bị vùi lấp
và xác định diện tích có nguy cơ tiếp tục bị vùi lấp do mưa bão kéo dài trong
thời gian tới để đền bù thoả đáng cho Nhân dân ổn định cuộc sống (trừ diện tích
đã được đo đếm đền bù, bồi thường thiệt hại).
Trả lời: Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các nhà thầu thi công phối hợp
với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon
Tum, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông, Ủy ban nhân dân
xã Hiếu và các hộ dân có ruộng lúa bị thiệt hại tiến hành kiểm đếm, đo đạc xác
định diện tích ruộng lúa bị vùi lấp, thống nhất phương án hỗ trợ bằng tiền của
nhà thầu thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
tỉnh đã chuyển đủ số tiền đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon
Plông (đơn vị thực hiện công tác bồi thường của huyện Kon Plông) phối hợp với
Ủy ban nhân dân xã Hiếu và đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ
dân với số tiền là: 735,8 triệu đồng.
Về việc do ảnh hưởng mưa từ tháng 10 đến nay làm phát sinh thêm diện
tích ruộng lúa bị vùi lấp, Sở Giao thông vận tải đã giao Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum có trách nhiệm phối hợp
với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông, Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng huyện Kon Plông và các bên liên quan kiểm tra, xem xét cụ thể
nguyên nhân khách quan, chủ quan để có phương án giải quyết phù hợp.
Câu 52. Cử tri A Chờn, thôn Vi Klâng 2; cử tri A Khan, thôn Vi Ô Lắc,
xã Pờ Ê kiến nghị: Từ khi xã Pờ Ê được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì
học sinh dân tộc thiểu số đến trường không được hưởng chế độ bán trú dẫn đến
con em của các gia đình khó khăn đã bỏ học; không được cấp thẻ bảo hiểm y tế
dẫn đến người dân khi ốm đau không đến bệnh viện. Đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, cần có chế độ hỗ trợ của Nhà nước trong các năm đầu khi xã được
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Trả lời: Theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu
vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2025, quy định: Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại
Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định
là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu
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vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới có hiệu lực. Như vậy, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã trở
thành xã khu vực I và sẽ bị cắt giảm một số chính sách hỗ trợ của nhà nước như
trước khi được công nhận như chế độ hỗ trợ thẻ bảo biểm y tế, chế độ bán trú
cho học sinh(33)…
Giai đoạn 2016-2020, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông là xã khu vực II, có 3
thôn đặc biệt khó khăn (thôn Vi Klâng 1, Vi Pờ Ê 1 và Vi Pờ Ê 2)(34) ; đến tháng
3 năm 2020 xã Pờ Ê đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2019(35). Theo quy định từ tháng 6 năm 2021, xã Pờ Ê là xã khu
vực I và không còn thôn đặc biệt khó khăn(36), theo quy định thì một số chế độ
hỗ trợ như cử tri kiến nghị trên địa bàn xã Pờ Ê sẽ bị ảnh hưởng, cụ thể:
- Đối với chế độ hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh người đồng bào dân
tộc thiểu số: Từ tháng 5 năm 2021 trở về trước, chỉ những học sinh dân tộc thiểu
số sinh sống trên địa bàn 03 thôn đặc biệt khó khăn của xã Pờ Ê đến trường mới
được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; giai đoạn từ tháng 6 năm 2021 đến nay, chế độ
này đã bị cắt giảm toàn xã (do xã đã thuộc khu vực I).
- Đối với chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế: Từ tháng 6 năm 2021 trở về trước,
trừ những người dân thuộc hộ nghèo, hộ chính sách, thì chỉ những người dân
sinh sống trên địa bàn 03 thôn đặc biệt khó khăn của xã mới được Nhà nước hỗ
trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế; từ tháng 7 năm 2021 đến nay đã bị cắt toàn xã (do thời
điểm công nhận xã Pờ Ê không còn thôn đặc biệt khó khăn).
Từ đó, nội dung kiến nghị của cử tri phản ánh“Từ khi xã Pờ Ê được
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì học sinh dân tộc thiểu số đến trường
không được hưởng chế độ bán trú dẫn đến con em của các gia đình khó khăn đã
bỏ học; không được cấp thẻ bảo hiểm y tế dẫn đến người dân khi ốm đau không
đến bệnh viện” là đúng một phần, vì từ tháng 6 năm 2021 đến nay, có 3/6 thôn
đặc biệt khó khăn của xã đã thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn, do đó chế độ hỗ
trợ bán trú cho học sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế đã bị cắt giảm, các thôn còn lại
sẽ không bị ảnh hưởng khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
* Đối với kiến nghị của cử tri về “Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
cần có chế độ hỗ trợ của Nhà nước trong các năm đầu khi xã được công nhận
đạt chuẩn nông thôn mới”. Nội dung này Ủy ban nhân dân tỉnh đã có (i) Báo
cáo số 209/BC-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 về báo cáo kết quả rà soát
việc thực hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn
(i) Đối với bảo hiểm y tế: người dân (trừ những hộ nghèo, hộ chính sách) sinh sống tại các thôn không phải là thôn đặc
biệt khó khăn sẽ không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế như hiện nay (riêng đối với các thôn đặc biệt khó
khăn vẫn được hỗ trợ bảo hiểm y tế như trước đây); (2) Đối với chính sách hỗ trợ giáo dục đào tạo: Ngân sách Nhà nước
không hỗ trợ chế độ tiền ăn trưa cho học sinh mầm non, chế độ hỗ trợ bán trú cho học sinh, chế độ hỗ trợ dụng cụ học tập….
do đó, khó duy trì được sỹ số học sinh và vận động học sinh đến lớp vì thực tế đời sống các hộ dân, đặc biệt là hộ người đồng
bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn.
(34) Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu
vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.
(35) Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 về công nhận xã Pờ Ê đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
(36) Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày
18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai
đoạn 2021 - 2025, xã Pờ Ê không còn thôn đặc biệt khó khăn.
(33)
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; trong đó đã đề
xuất Ủy ban Dân tộc phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xem xét báo cáo
Thủ tướng Chính phủ “Cho phép các xã thuộc khu vực III đạt chuẩn nông thôn
mới tiếp tục được thụ hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III kéo
dài thêm 01 (một) năm kể từ ngày có Quyết định của cấp có thẩm quyền công
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực để tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ
tầng; phát triển sản xuất nhằm từng bước ổn định cuộc sống tối đa 03 năm kể từ
ngày được công nhận ra khỏi vùng khó khăn, tránh trường hợp tái nghèo”; (ii)
Báo cáo số 422/BC-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 về đánh giá tác động,
ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa
bàn tỉnh Kon Tum báo cáo Hội đồng Dân tộc Quốc hội; trong đó, có nêu những
khó khăn, thuận lợi và tác động, ảnh hưởng của Quyết định 861/QĐ-TTg, đồng
thời đề nghị Hội đồng Dân tộc Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ xem xét có cơ chế thực hiện chính sách liên quan đến các xã thuộc
khu vực III, khu vực II đạt chuẩn nông thôn mới; phê duyệt bổ sung các thôn đặc
biệt khó khăn thuộc xã khu vực III, khu vực II đạt chuẩn nông thôn mới để được
thụ hưởng các chính sách khi được xác định lại là xã khu vực I; chính sách đối
với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; chính sách về giáo dục
đào tạo; chính sách về y tế,...
Vì vậy, đối với kiến nghị của cử tri nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tum đã có báo cáo rà soát, đánh giá tác động và đề xuất giải pháp, cơ chế, chính
sách để Trung ương xem xét. Hiện đang chờ Trung ương có ý kiến chỉ đạo,
hướng dẫn hoặc ban hành cơ chế đặc thù để thực hiện chính sách đối với các xã
thuộc khu vực I hoặc các xã khu vực III, khu vực II được công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới sẽ được xác định lại là xã khu vực I theo Điều 3 Quyết định
861/QĐ-TTg. Sau khi Trung ương có chỉ đạo cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ
chỉ đạo triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo theo quy định.
Câu 53. Cử tri Trần Điệp, cử tri Nguyễn Thị Hậu, thị trấn Măng Đen
kiến nghị: Năm 2019, sau khi xã Đăk Long được công nhận là thị trấn Măng Đen
thì nhiều chế độ, chính sách của Nhân dân đã không còn được thụ hưởng. Hiện
nay, cuộc sống thực tế của bà con tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số
còn khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh sớm đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cho hộ
đồng bào các dân tộc thiểu số ở các thôn của thị trấn Măng Đen được “hưởng cơ
chế đặc thù” như Nhân dân ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn để người dân, học
sinh dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước.
Trả lời: Thị trấn Măng Đen được thành lập từ ngày 01 tháng 9 năm 2019
trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đăk Long, huyện Kon
Plông, tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 720/NQ-UBTVQH14 ngày 16 tháng 7
năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4
năm 2017(37), xã Đăk Long thuộc khu vực II, có 08 thôn đặc biệt khó khăn (Kon
Phê đuyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2016-2020.
(37)
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Pring; Kon Vơng Kia 1 (Kon Ke 1); Kon Vơng Kia 2 (Kon Ke 2); Kon Chốt;
Kon Brayh (Kon Rẫy); Kon Xủh (Kon Xủ); Kon Leang 1; Kon Leang 2);
- Giai đoạn 2021-2025, theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ(38), Thị trấn Măng Đen thuộc xã khu vực I:
có 01 thôn (Kon Chốt) là thôn đặc biệt khó khăn (được công nhận tại Quyết
định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021(39)), giảm 07 thôn đặc biệt
khó khăn so với giai đoạn 2016-2020.
Theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Chính
(40)
phủ : Phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển thành
3 khu vực và thôn đặc biệt khó khăn để thực hiện các chính sách, nhiệm vụ theo
Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2025, cụ thể:
- Địa bàn đặc biệt khó khăn (xã Khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn): “…
sẽ được Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng; tạo sinh kế; phát triển nguồn
nhân lực và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho con người tiếp cận các
dịch vụ cơ bản, từng bước thu hẹp khoảng cách so với vùng phát triển”.
- Địa bàn còn khó khăn (xã Khu vực II): “…Nhà nước hỗ trợ tạo sinh kế,
đầu tư bổ sung một phần hạ tầng còn thiếu hụt, chủ yếu là thực hiện các chính
sách đối với con người”.
- Địa bàn bước đầu phát triển (xã Khu vực I): “là các xã đã đạt chuẩn nông
thôn mới; các xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%. Đối với các xã khu vực I, cơ bản để
thực hiện chính sách đối với con người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo”.
Như vậy, thị trấn Măng Đen (trước đây là xã Đăk Long) được xác định là
địa bàn khu vực I theo Quyết định 861/QĐ-TTg nên việc thực hiện chính sách
áp dụng theo Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ: Cơ bản thực hiện chính
sách đối với con người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, như: Chính sách bảo
hiểm y tế, giáo dục,…
Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách an
sinh xã hội, Ủy ban Dân tộc đã có Văn bản số 837/UBDT-CSDT ngày 25 tháng
6 năm 2021 đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp trong
thực hiện các chính sách do Trung ương ban hành đối với địa bàn các xã, thôn
đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 nay không còn thuộc diện đặc biệt khó
khăn tại các Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ và Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban
Dân tộc (nay là Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 6 tháng 9 năm 2021 thay thế
Quyết định 433/QĐ-UBDT); theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Báo
cáo số 209/BC-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 về kết quả rà soát việc thực
hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng
Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2025.
(39) Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
(40) Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020.
(38)
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đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 báo cáo Ủy ban Dân
tộc; đồng thời, đề xuất Ủy ban Dân tộc phối hợp với các Bộ ngành Trung ương
xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ có cơ chế thực hiện chính sách đối với
địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nay không thuộc diện đặc
biệt khó khăn hoặc đã hoàn thanh nông thôn mới.
Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá tác động của các địa phương, hiện
nay Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương báo cáo Thủ
tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi, điều chỉnh các chính
sách an sinh xã hội có liên quan, phù hợp với quy định của Nghị quyết số
28/NQ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ.
Tiếp theo đó, để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc
thiểu số và miền núi, Hội đồng Dân tộc Quốc hội đề nghị các địa phương báo
cáo tác động, ảnh hưởng của Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
đến việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc (tại Văn bản số 193/HĐDT15
ngày 07 tháng 12 năm 2021). Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Báo cáo số
422/BC-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 về đánh giá tác động, ảnh hưởng
của Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon
Tum báo cáo Hội đồng Dân tộc Quốc hội; trong đó, có nêu những khó khăn,
thuận lợi và tác động, ảnh hưởng của Quyết định 861/QĐ-TTg, đồng thời đề
nghị Hội đồng Dân tộc Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
xem xét có cơ chế thực hiện chính sách liên quan đến các xã thuộc khu vực III,
khu vực II đạt chuẩn nông thôn mới; phê duyệt bổ sung các thôn đặc biệt khó
khăn thuộc xã khu vực III, khu vực II đạt chuẩn nông thôn mới để được thụ
hưởng các chính sách khi được xác định lại là xã khu vực I; chính sách đối với
cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; chính sách về giáo dục đào
tạo; chính sách về y tế,...
Vì vậy, đối với kiến nghị của cử tri nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tum đã có báo cáo rà soát, đánh giá tác động và đề xuất giải pháp, cơ chế, chính
sách với Ủy ban Dân tộc để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Dân tộc
Quốc hội xem xét. Hiện đang chờ Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Thủ tướng Chính
phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn
hoặc ban hành cơ chế đặc thù để thực hiện chính sách đối với các xã thuộc khu
vực I hoặc các xã khu vực III, khu vực II được công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới sẽ được xác định lại là xã khu vực I theo Điều 3 Quyết định 861/QĐ-TTg.
Sau khi Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương
có chỉ đạo cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các chế
độ, chính sách đảm bảo theo quy định.
V. HUYỆN NGỌC HỒI
Câu 54. Cử tri huyện Ngọc Hồi (dọc tuyến đường Hồ Chí Minh) kiến
nghị: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chi cục Quản lý Đường bộ III.4 xây
dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương (cấp huyện, xã) khi thực
hiện thi công, sửa chữa các công trình trên địa bàn.
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Trả lời: Chi cục quản lý đường bộ III.4 sẽ thường xuyên phối hợp cùng
chính quyền địa phương (cấp huyện, cấp xã) hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ liên
quan đến việc thi công đấu nối đường nhánh ra Quốc lộ (Đường Hồ Chí Minh)
(Theo Văn bản số 62/CQLĐBIII.4 ngày 11 tháng 02 năm 2022).
Câu 55. Cử tri thôn 3, xã Đăk Kan kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đầu tư bê tông
hóa kênh mương cấp 1 tại Thôn 3, xã Đăk Kan thuộc công trình thủy lợi đập
Đăk Kan, vì mùa mưa kênh mương thoát nước không đảm bảo gây ngập úng,
mùa nắng thì thiếu nước phục vụ sản xuất.
Trả lời: Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý Khai thác các công
trình thủy lợi đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Kan tiến hành kiểm tra
thực tế hiện trạng công trình theo ý kiến, kiến nghị cử tri (có biên bản kèm theo).
Qua kết quả kiểm tra thực tế, tuyến kênh theo ý kiến kiến nghị của cử tri thôn 3,
xã Đăk Kan là tuyến kênh tiêu sau Kênh chính (Kc) có chiều dài khoảng 500m
với kết cấu bằng đất. Vị trí kênh này là điểm cuối của tuyến kênh chính Tả, công
trình hồ chứa Đăk Kan (Tuyến kênh do đơn vị quản lý, khai thác) do đó theo
Quyết định 387/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum về phân cấp giao quản lý Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa
bàn tỉnh Kon Tum và hồ sơ công trình hồ chứa Đăk Kan thì tuyến kênh đất này
không thuộc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; mặt khác theo Quyết định số
1072/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tum về việc ban hành vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi các công
trình thủy lợi do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý trên địa bàn
tỉnh Kon Tum thì tuyến kênh đất này thuộc điểm cuối vị trí giao sản phẩm, dịch
vụ thủy lợi của công trình hồ chứa Đăk Kan, không thuộc phạm vi quản lý của
Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi.
Hiện tại tuyến kênh vẫn đảm bảo dẫn nước tưới vụ Đông Xuân năm 20212022. Tuy nhiên có nhiều vị trí bị bồi lấp cục bộ, đặc biệt là người dân đổ rác
thải gây cản trở dòng chảy trong kênh, làm giảm lưu lượng nước về cuối kênh.
Mặt khác, vào mùa mưa tuyến đường ĐH73 không có rãnh thoát nước dọc nên
đổ toàn bộ vào kênh làm bồi lấp dẫn đến không tiêu được nước gây ngập úng.
Để đảm bảo phục vụ tưới vụ Đông Xuân, tiêu thoát nước vào mùa mưa, đề nghị
Uỷ ban nhân dân xã Đăk Kan huy động Nhân dân nạo vét, phát dọn khơi thông
dòng chảy tuyến kênh đất nêu trên, đồng thời phối hợp với trạm quản lý thủy
nông huyện Ngọc Hồi nhận nước tại vị trí cuối kênh chính Tả, công trình hồ
chứa Đăk Kan
Câu 56. Cử tri Đỗ Xuân Hoè, thôn Ngọc Thư, xã Đăk Xú kiến nghị: Đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy
lợi tỉnh kiểm tra, nâng cấp, mở rộng hệ thống dẫn nước từ hồ Đăk Hniêng (xã
Pờ Y) về thôn Ngọc Yên Phúc (khoảng 7km), vì hiện nay hệ thống mương quá
nhỏ so với nhu cầu sản xuất; thiết kế trước đây hệ thống tưới tiêu đáp ứng cho
nhu cầu tại thời điểm xây dựng, nhưng nay thì không phù hợp với nhu cầu tưới
nước cho cây công nghiệp được trồng tại khu vực xã Đăk Xú.
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Trả lời: Hệ thống kênh chính của hồ chứa Đăk Hơ Niêng có chiều dài
6,66 km, với nhiệm vụ theo thiết kế phục vụ tưới cho 300ha lúa nước 02 vụ và
diện tích thực tế là 277,1ha thấp hơn so với diện tích thiết kế là 22,90ha, như
vậy khả năng phục vụ tưới của công trình đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sản xuất
hiện tại. Mặt khác, theo hợp đồng dùng nước của Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú,
Ủy ban nhân dân xã Pờ Y từ năm 2012 đến nay không tăng diện tích tưới, hàng
năm hồ được tích, xả nước đúng theo quy định. Khi thực hiện mở rộng hệ thống
kênh phải nâng cao đập, tích thêm nước để đảm bảo đủ lưu lượng đưa nước về
cuối kênh như vậy sẽ cần kinh phí đầu tư rất lớn, trong khi đó diện tích tưới hiện
tại của công trình vẫn chưa đạt diện tích tưới theo thiết kế, do đó, việc mở rộng
hệ thống kênh sẽ mang lại hiệu quả không cao.
Để đảm bảo đưa đủ nước về tới cuối khu tưới đề nghị Ủy ban nhân dân xã
Đăk Xú, Ủy ban nhân dân xã Pờ Y phối hợp cùng Ban quản lý khai thác các
công trình thủy lợi, theo quy chế phối hợp điều tiết tưới công trình hồ chứa Đăk
Hniêng đã ký kết, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần
trách nhiệm trong việc lấy nước tưới, không được tự ý vận hành thiết bị của các
cống lấy nước đầu mối và cống tưới, không đục phá kênh mương, đắp chặn
dòng chảy trên kênh. Nhận nước tại vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ
thủy lợi và vận hành các kênh tưới nội đồng theo đúng lịch tưới luân phiên đã ký
kết của công trình để bảo đảm nước tưới cho toàn bộ diện tích đã gieo trồng
Câu 57. Cử tri Nguyễn Văn Dũng, thôn Ngọc Tiền, xã Đăk Xú kiến
nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Điện lực Kon Tum kiểm tra,
khảo sát thực tế di dời cột và đường điện cao thế đi qua đất thổ cư của các hộ
dân trong thôn Ngọc Tiền ra sát mốc lộ giới (Quốc lộ 40, đường điện đi vào Pờ
Y) để không làm ảnh hưởng đến việc xây dựng công trình, nhà ở và sức khỏe,
tính mạng của người dân.
Trả lời: Công ty Điện lực Kon Tum đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện
trạng lưới điện theo kiến nghị của cử tri. Thực tế, khu vực thôn Ngọc Tiền hiện
có đường dây trung áp 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y đi qua, đường dây này được xây
dựng và đưa vào vận hành từ năm 1999. Tuyến đường dây này đang vận hành
bình thường, đảm bảo các yêu cầu cung cấp điện cho các TBA phụ tải khu vực
xã Đăk Xú, Bờ Y và huyện Phu Vong, tỉnh Atapư (Lào). Việc triển khai thi công
tuyến đường dây vào năm 1999 đã được chính quyền địa phương các cấp có liên
quan cấp phép. Thời điểm xây dựng đường dây này chỉ có số ít hộ dân sinh
sống, nằm rải rác xa đường dây trung áp, sau này mới hình thành khu dân cư
đông đúc gần đường dây trung áp như hiện nay. Đoạn đường dây 22kV đi qua
khu vực cử tri Nguyễn Văn Dũng kiến nghị có chiều dài hơn 1,5km, đi ngang
qua đất của nhiều hộ dân. Hiện tại, Công ty điện lực Kon Tum đang rất khó khăn
về vốn đầu tư, nguồn vốn chủ yếu đầu tư cấp điện cho các thôn làng chưa có
điện, có điện chưa đảm bảo kỹ thuật an toàn. Công ty Điện lực Kon Tum sẽ
quan tâm đến ý kiến kiến nghị của cử tri và phối hợp để xử lý khi đủ điều kiện.
Câu 58. Cử tri Phạm Bá Phúc, thôn Phia Pháp kiến nghị: Hiện nay, các
trụ điện tại thôn Phia Pháp, xã Đăk Xú đã được dựng nhưng rất lâu chưa thể

39

đóng điện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công thương xem xét, trả
lời cho cử tri biết thời gian nào thì đóng điện để Nhân dân sử dụng.
Trả lời: Ngày 07 tháng 12 năm 2021 Sở Công Thương đã phối hợp với
Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi làm việc với chủ hộ (Ông Hoàng Huy Quyền)
đồng ý cho đấu nối đường dây trung thế đi ngang trước khu đất. Đồng thời, Sở
Công Thương đã phối hợp với Điện lực huyện Ngọc Hồi, Công ty Điện lực Kon
Tum hoàn thành việc đấu nối đường dây trung thế và đóng điện ngày
24/12/2021.
Câu 59. Cử tri thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Công ty cấp nước Đà Nẵng
sớm khắc phục các hạng mục công trình cấp nước, hàng rào bảo vệ như yêu cầu
của UBND tỉnh tại Báo cáo số 21/UBND-BC ngày 15/3/2021 về việc giải quyết
ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, đồng thời triển
khai giai đoạn 2 như cam kết. Cụ thể là xây dựng hệ thống thoát nước và đường
vành đai an toàn tại khu vực hồ nước sạch để đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh
cho dân sinh hoạt và đi lại, cũng như chống thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ do
Nhân dân sản xuất xung quanh trôi xuống.
Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước Ngọc Hồi của Công ty
cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp
Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4
năm 2016; điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 1 tại Quyết định số 1520/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 12 năm 2016 và điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 2 tại Quyết định
số 10/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 với quy mô công suất gồm 2 giai
đoạn: Giai đoạn I (2016-2020): 5.000 m3/ngày đêm nước sinh hoạt sau xử lý và
hệ thống mạng lưới cấp nước sạch; Giai đoạn II (2020-2025): Nâng công suất từ
5.000 m3 lên 10.000 m3/ngày đêm nước sinh hoạt sau xử lý và hệ thống mạng
lưới cấp nước sạch. Dự án có tổng mức đầu tư 90,33 tỷ đồng, trong đó giai đoạn I
là 59,33 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 31 tỷ đồng.
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng
Ngọc Hồi đã đầu tư hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn I với công suất 5.000
m3/ngày đêm, đảm bảo tiến độ thực hiện giai đoạn I theo Quyết định chủ trương
đầu tư được phê duyệt. Tuy nhiên, công suất đưa vào khai thác, vận hành và
cung cấp nước sạch thực tế hiện nay trung bình hàng ngày chỉ đạt khoảng 1.000
m3/ngày đêm với khoảng 2.000 hộ gia đình và tổ chức sử dụng (theo báo cáo
của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi, nguyên nhân là do nhu cầu
sử dụng của người dân thị trấn Plei Kần chưa tăng lên theo tính toán ban đầu
của dự án). Để khắc phục hạn chế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số
856/UBND-NNTN ngày 15 tháng 3 năm 2021 đạo Công ty Cổ phần cấp nước
Đà Nẵng Ngọc Hồi có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên
quan và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi khẩn trương khắc phục những hạn
chế trong đầu tư xây dựng dự án; bảo đảm cung cấp nước sạch, nước ăn uống
đạt quy chuẩn theo quy định hiện hành; thường xuyên bảo vệ nguồn nước do
mình khai thác, sử dụng theo quy định Luật Tài nguyên Nước năm 2012. Đến
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nay, đối với Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi, Công ty đã thực hiện
việc định kỳ gửi mẫu nước của Nhà máy cấp nước Ngọc Hồi về Sở Y tế để thực
hiện việc kiểm định chất lượng nước. Theo kết quả kiểm định, nước sinh hoạt
cung cấp của Nhà máy bảo đảm theo Tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
Trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi phối hợp
với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, bảo vệ nguồn nước, các
hoạt động trong bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ
nguồn nước; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và xả nước thải
không bảo đảm quy định vào nguồn nước theo quy định của pháp luật; phối hợp
với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cụ thể và đề xuất giải quyết
đối với nội dung kiến nghị của Công ty liên quan đến việc đầu tư xây dựng Hệ
thống thoát nước bảo vệ môi trường và đường vành đai an toàn tại hồ nước sạch
theo Điều 10 Điều 23 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm
2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; phối hợp với Sở Xây
dựng để tham mưu giải quyết việc dự án chưa cung cấp nước đến hết các khu
vực có nhu cầu dùng nước trên địa bàn thị trấn Plei Kần theo Điều 60 Nghị định
số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung
cấp và tiêu thụ nước sạch và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn
số 3846/UBND-HTKT ngày 12 tháng 10 năm 2020.
Câu 60. Cử tri tổ dân phố 1 và 6 kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường 14C
Trần Hưng Đạo đã có đoạn được nâng cấp hệ thống mương thoát nước xong,
nhưng tại điểm cuối đường Trần Hưng Đạo (chỗ ngã 3 đường Nguyễn Huệ và
điểm đầu đường Trần Hưng Đạo; từ nhà bà Hoa Thăng đến Ngân hàng Nông
nghiệp huyện) chưa được thi công nâng cấp hệ thống mương thoát nước nên
mưa về tại các điểm này không thoát được nước, nước tràn ngập ra đường. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khảo sát, có kế hoạch tiếp tục
đầu tư toàn tuyến đường này để đảm bảo khi mưa về không tràn ngập ra đường.
Trả lời: Quốc lộ 14C đoạn qua trung tâm thị trấn Plei Kần (Đường Trần
Hưng Đạo) hiện trạng rãnh thoát nước hình thang và rãnh đất. Để đảm bảo khả
năng thoát nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân trong khu
vực, trong năm 2021 Sở Giao thông vận tải đã triển khai thi công công trình:
Sửa chữa rãnh thoát nước đoạn Km0+00-Km5+550, sửa chữa cống tại
Km0+381, Quốc lộ 14C. Tuy nhiên do nguồn vốn hạn hẹp nên chỉ sửa chữa, bổ
sung rãnh dọc đoạn qua khu đông dân cư (hiện trạng là rãnh hình thang kích
thước (40x40x120)cm lát đan bị hư hỏng, rãnh đất, nước thường xuyên tràn mặt
đường) với tiết diện BxH=80x60cm, L=1.768m. Về ý kiến, kiến nghị của cử tri
tiếp tục đầu tư thêm hệ thống thoát nước dọc toàn tuyến, Ủy ban nhân dân tỉnh
ghi nhận và tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt
Nam sớm đầu tư và triển khai thực hiện khi bố trí được nguồn vốn. Trước mắt,
đơn vị quản lý đường tiếp tục đào, vét rãnh, khơi thông dòng chảy... đảm bảo
thoát nước, an toàn giao thông trên đoạn tuyến này.
Câu 61. Cử tri xã Sa Loong kiến nghị: Công trình đầu tư đường điện do
Sở Công Thương làm chủ đầu tư tại thôn Giang Lố 2 vào tháng 3/2019 đã hoàn
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thành việc chôn trụ và kéo dây; đến nay đã hơn 02 năm nhưng chưa thực hiện
việc đấu nối. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương và các
ngành liên quan hoàn thành công trình để có điện sinh hoạt và sản xuất cho
Nhân dân trên địa bàn.
Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, Điện lực huyện Ngọc Hồi đã tiến hành
đấu nối đường dây trung thế thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong và đã hoàn thành
đóng điện ngày 24 tháng 12 năm 2021.
Câu 62. Cử tri Y Khen, thôn Nông Chả, xã Đăk Dục kiến nghị: Tại thôn
Nông Chả được Sở Công Thương đầu tư, xây dựng trụ điện hoàn chỉnh đã rất
lâu, nhưng đến nay Sở Công Thương vẫn chưa tiến hành các thủ tục theo quy
định để đưa dòng điện đến bà con Nhân dân sử dụng. Đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh sớm quan tâm giải quyết để Nhân dân có điện
sử dụng sinh hoạt.
Trả lời: Sở Công Thương đã phối hợp với Điện lực huyện Ngọc Hồi,
Công ty Điện lực Kon Tum thực hiện nghiệm thu kỹ thuật và hoàn thành đóng
điện ngày 03 tháng 12 năm 2021.
Câu 63. Cử tri thôn Đăk Giá 2, xã Đăk Ang kiến nghị: Đường điện của
thôn Đăk Giá 2 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư đến nay chưa được bàn
giao, đấu nối. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương trả lời
cho cử tri biết thời gian nào thì đóng điện để Nhân dân khu vực này được sử
dụng điện.
Trả lời: Sở Công Thương đã phối hợp với Điện lực huyện Ngọc Hồi,
Công ty Điện lực Kon Tum thực hiện nghiệm thu kỹ thuật và hoàn thành đóng
điện ngày 24 tháng 12 năm 2021.
VI. HUYỆN ĐĂK GLEI
Câu 64. Cử tri A Thảo, thôn Ri Mẹt và cử tri A Thiên, thôn Đăk Nai, xã
Đăk Môn kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn xem xét, sửa chữa lại rãnh thoát nước, cống thoát nước
đường nội thôn của hai thôn bị đọng lại không thoát ra được, chảy vào nhà dân
mỗi khi có trời mưa. Hệ thống công trình thủy lợi Đăk Kít này do Ban Quản lý
dự án cơ sở hạ tầng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư vừa bàn
giao lại cho địa phương quản lý cuối năm 2020, đang trong thời gian bảo hành
Trả lời: Đường nội thôn Ri Mẹt và Đăk Nai, xã Đăk Môn là hạng mục
của Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít và hạ tầng nông
thôn khu vực xã Đăk Môn, do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Hạng
mục cũng như Tiểu dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 11
năm 2020 và đã hết thời gian bảo hành công trình theo quy định.
Tuyến đường nội thôn Ri Mẹt và Đăk Nai có rãnh thoát nước thu vào
cống thoát nước ngang ở phía phải tuyến đường và có chiều dài khoảng 100m;
phía trên là ta luy dương và là khu dân cư của địa phương sinh sống. Khi mưa to
và kéo dài (vào mùa mưa) lượng bùn cát chảy xuống rãnh thoát nước nhiều và bị
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lắng đọng gây ùn ứ nước như phản ánh của cử tri. Nếu được nạo vét, phát dọn
thường xuyên (khối lượng không nhiều) trong mùa mưa lũ thì sẽ khắc phục được
ngay hiện tượng theo phản ánh của cử tri.
Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh
Tây Nguyên là dự án do ADB tài trợ, trong quá trình tham vấn cộng đồng cũng
như chính sách của Nhà tài trợ công tác duy tu bảo dưỡng có sự tham gia của
công đồng hưởng lợi, cụ thể là nhân dân vùng hưởng lợi có trách nhiệm nạo vét
rãnh thoát nước, phát dọn cây cối lề đường để đảm bảo an toàn giao thông cũng
như tuổi thọ của công trình. Do đó đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và
chính quyền địa phương chỉ đạo, vận động Nhân dân vùng hưởng lợi thường
xuyên nạo vét, phát dọn rãnh thoát nước và lề đường để đảm bảo an toàn giao
thông, đảm bảo tuổi thọ của công trình cũng như khắc phục việc ứ đọng nước và
bùn cát trên mặt đường.
Câu 65. Cử tri xã Đăk Pék kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm
bố trí kinh phí để xây dựng kè bờ phía Tây sông Pô Kô (đoạn từ nhà ông, bà
Lan Hào, thôn 14A đến Trường Tiểu học Kim Đồng), vì qua các đợt mưa lũ vừa
qua, mưa to với lượng nước lớn khiến dòng sông Pô Kô ngày càng xói sâu vào
khu vực phía sau nhà dân theo tuyến đường Hồ Chí Minh. Dự kiến nếu mưa lũ
còn tiếp tục xảy ra trên địa bàn huyện thì nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến
tài sản và con người là rất lớn.
Trả lời: Theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm
2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt, rà soát, điều chỉnh, cập nhật
bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng
đến năm 2025 thì không có quy hoạch tuyến kè sông Pô Kô. Để thực hiện đầu tư
xây dựng theo quy định thì dự án phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.
Vì vậy, hiện tại chưa có cơ sở để sớm bố trí kinh phí để xây dựng kè bờ phía
Tây sông Pô Kô (đoạn từ nhà ông, bà Lan Hào, thôn 14A đến Trường Tiểu học
Kim Đồng) theo như kiến nghị của cử tri. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân Đăk
Glei chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình cấp
thẩm quyền xem xét, cập nhật bổ sung tuyến kè vào quy hoạch có liên quan.
Trong trường hợp mưa lũ xảy ra có nguy cơ gây sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến tài sản của người dân, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei có văn bản
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có giải pháp khắc phục
Câu 66. Cử tri xã Đăk Pék kiến nghị: Xã Đăk Pék từ khi về đích nông
thôn mới năm 2019 đến nay thì hầu như không còn các công trình đầu tư cơ sở
hạ tầng trên địa bàn xã, đặc biệt là các trường và điểm trường đóng chân trên
địa bàn xã, cơ sở hạ tầng hiện đã xuống cấp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy
học không đảm bảo, … dẫn đến việc các trường không đạt các tiêu chí trường
đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần quan tâm bố trí
ngân sách hợp lý, huy động nguồn lực đầu tư sửa chữa hoặc xây mới cơ sở hạ
tầng, trang bị cơ sở vật chất nhằm góp phần đảm bảo chất lượng dạy và học tại
địa phương, đồng thời đảm bảo tiêu chí đạt trường đạt chuẩn quốc gia trong
thời gian tới.
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Trả lời: Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số
13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 quy định tiêu chuẩn cơ sơ vật
chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi tắt là Thông tư 13) và Thông tư số
14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 quy định phòng học bộ môn
của cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư 14). Theo đó, hiện nay các cơ
sở giáo dục để đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất khi đánh giá công nhận trường
đạt chuẩn quốc gia phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất được quy định
tại Thông tư 13 và Thông tư 14 theo hướng tăng cường phòng học bộ môn, các
phòng chức năng và thiết bị dạy học. Như vậy, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2019 nên cơ sở vật chất và thiết bị dạy học các trường
học được công nhận đạt chuẩn theo quy định cũ (41). Để cơ sở vật chất các trường
trên địa bàn tỉnh nói chung và xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei nói riêng đảm bảo
đạt chuẩn quốc gia, trong thời gian tới cần bổ sung cơ sở vật chất và thiết bị dạy
học các trường học đảm bảo theo quy định tại Thông tư 13 và Thông tư 14,
trong đó:
- Về thiết bị dạy học: Sở Giáo dục và Đào tạo đã và đang tham mưu các
cấp bổ sung thiết bị dạy học các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ
thông (dự kiến hoàn thành vào năm 2025) cho các trường phổ thông trên địa bàn
toàn tỉnh để đảm bảo đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và đạt
chuẩn quốc gia theo quy định.
- Về cơ sở vật chất: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei căn cứ Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt và các nguồn vốn hợp pháp khác thuộc ngân sách huyện quản lý để
đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng theo quy định tại Thông tư 13 và Thông
tư 14, đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cũng như bổ sung thiết bị
dạy học cấp mầm non.
Câu 67. Cử tri thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei kiến nghị: Đề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét, chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư (Ban Quản lý
các dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) sớm kiểm tra lại việc thiết
kế bờ kè phía Đông sông Pô Kô (đoạn qua thị trấn Đăk Glei) đối với hệ thống
cống thoát nước, vì sau các đợt mưa lũ, nước từ các khe trên đồi đổ về và không
có hệ thống thoát nước hợp lý nên dẫn đến tình trạng ngập lụt tại khu vực bên
trong bờ kè này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.
Trả lời: Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô (Tuyến số 1 - bờ
Đông) thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô được phê duyệt thiết kế bản
vẽ thi công năm 2009 tại Quyết định số 349/QĐ-SNN ngày 21 tháng 9 năm
2009. Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và thực tế thi công, gồm 06 cống thoát
nước ngang Ø1,5m và 01 cống Ø1,5m bổ sung trong quá trình thi công năm
2021; các cống thoát nước ngang kè được thiết kế thi công phù hợp với các vị trí
tiêu thoát bên trong kè. Hiện nay, các cống thoát nước thi công hoàn thành; một
Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất các đơn vị căn cứ theo quy định về Tiêu chuẩn quốc gia thiết kế xây dựng trường học: mầm
non (TCVN 3907:2011), tiểu học (TCVN 8793:2011), trung học (TCVN 8794:2011).
(41)
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số cống thi công từ năm 2010 đến nay do ảnh hưởng trong quá trình thi công
hoàn thiện công trình, một số cửa vào cống bị bồi lấp làm ảnh hưởng đến dòng
chảy; ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước cho khu vực bên trong kè.
Để khắc phục nội dung trên theo ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc Ban quản lý dự án
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi
công tiến hành kiểm tra, xử lý các cống bị bồi lấp để đảm bảo tiêu thoát nước
bên trong kè khi mùa mưa lũ về.
Câu 68. Cử tri thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei kiến nghị: Đề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công bờ kè
phía Đông sông Pô Kô (đoạn qua thị Trấn Đăk Glei), vì công trình được triển
khai từ năm 2009 đến nay chưa xong nên dẫn đến tăng giá thành, lãng phí
tiền của của Nhà nước và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân
dân trên địa bàn.
Trả lời: Hiện nay, Dự án kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô (Đoạn qua thị
trấn Đăk Glei), huyện Đăk Glei đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum (Chủ đầu tư)
triển khai thi công, đến nay tuyến kè bờ Đông của sông Pô Kô đã thi công hoàn
thành và đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định để bàn giao công trình đưa
vào sử dụng.
Câu 69. Cử tri thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei kiến nghị: Do ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu nên trong những năm gần đây trên địa bàn thị trấn
Đăk Glei bị mưa lũ rất lớn gây ngập lụt và xói lở hai bên bờ sông Pô Kô (ví dụ
như cơn lũ do ảnh hưởng cơn bão số 9 năm 2020 gây xói lở lớn và ngập chợ thị
trấn Đăk Glei trên 70 cm). Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phải có quy
hoạch tổng thể để đảm bảo vừa thoát lũ không gây ngập lụt nhà dân vừa chống
xói lở an toàn cho hai bên bờ sông Pô Kô. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể đó, đề
nghị UBND tỉnh sớm ưu tiên bố trí vốn để thực hiện kè cả hai bên bờ sông Pô
Kô từ trên đầu xã Đăk Pék đến cuối thị trấn Đăk Glei, kết hợp đường giao thông
trên bờ kè để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân vừa phát triển đô
thị. Nếu chỉ thực hiện cục bộ một đoạn phía Đông sông Pô Kô đoạn qua thị trấn
Đăk Glei như hiện nay thì chưa thể giải quyết được triệt để việc xói lở của cả
đoạn sông Pô Kô chảy qua xã Đăk Pék và thị trấn Đăk Glei.
Trả lời: Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện lập Quy hoạch
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã có văn bản
lấy ý kiến đối với nội dung quy hoạch đầu tư xây dựng các tuyến kè trên địa bàn
tỉnh, trong đó, danh mục công trình kè bảo vệ bờ đề xuất đầu tư nâng cấp, xây
dựng mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 chưa có tuyến kè
sông Pô Kô. Theo kiến nghị của cử tri, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei
có văn bản đề nghị bổ sung tuyến kè sông Pô Kô vào danh mục công trình kè
bảo vệ bờ đề xuất đầu tư nâng cấp, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai
đoạn 2021-2030 để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp trước khi trình
phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.
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Câu 70. Cử tri A Thuốc, Bí thư thôn Đăk Mai, xã Đăk Choong kiến
nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm quy hoạch vùng để trồng sâm Ngọc
Linh cũng như các loại dược liệu khác để Nhân dân biết, tham gia trồng đúng
quy hoạch.
Trả lời: Quy hoạch trồng Sâm Ngọc Linh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 về việc
Phê duyệt Quy hoạch phát triển Sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Tuy nhiên theo quy định của Luật Quy hoạch năm
2017 các qui hoạch sản phẩm (Như Quy hoạch trồng Sâm Ngọc Linh) không được
lập riêng mà phải tích hợp trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quy
hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì
tham mưu xây dựng, theo đó có chuyên đề đầu tư phát triển dược liệu.
VII. HUYỆN ĐĂK TÔ
Câu 71. Cử tri huyện Đăk Tô kiến nghị: Người dân trên địa bàn huyện
đã làm căn cước công dân từ trước tháng 04 năm 2021, nhưng đến nay vẫn
chưa nhận căn cước công dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an
tỉnh kiểm tra, sớm trả kết quả cho người dân để thuận tiện trong các giao dịch
hành chính, giao dịch dân sự, đặc biệt đối với những người có chứng minh nhân
dân đã hết hạn sử dụng và mới làm lần đầu.
Trả lời: Theo thống kê (từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 đến 14 tháng 4
năm 2022), trên địa bàn huyện Đăk Tô đã thu nhận 31.415 hồ sơ cấp Căn cước
công dân (CCCD) và Cục C06, Bộ Công an đã in hoàn chỉnh 29.426 thẻ CCCD
chuyển về để trả cho công dân (trong đó, đã giao công dân 29.147 thẻ CCCD,
còn 279 thẻ CCCD mới nhận về từ Cục C06, Bộ Công an và đang tiến hành
giao trả cho công dân), còn 1.989 hồ sơ chưa được cấp thẻ CCCD. Đồng thời,
triển khai công tác cấp CCCD trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn
vị, lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ
Công an; kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, xử
lý các vi phạm trong công tác cấp CCCD, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các
cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.
Đối với các hồ sơ cấp CCCD đảm bảo và được Cục C06, Bộ Công an in
thẻ CCCD chuyển về cho địa phương, các đơn vị Công an đã trả thẻ CCCD trực
tiếp tại đơn vị thu nhận hồ sơ CCCD hoặc thông qua Công an cấp xã để trả thẻ
CCCD hoặc phối hợp với đơn vị chuyển phát để trả thẻ CCCD cho công dân
trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, thời gian đầu thu nhận hồ sơ cấp CCCD
của lực lượng Công an tỉnh còn gặp một số khó khăn nhất định (hệ thống trang
thiết bị, máy móc phục vụ công tác thu nhận hồ sơ CCCD còn hạn chế nhiều
mặt, có nhiều lỗi kỹ thuật, phải hoạt động với tần suất lớn dẫn đến có sự sai sót
trong quá trình thu nhận hồ sơ CCCD; thông tin công dân trong hồ sơ CCCD bị
sai lệch, không thống nhất với thông tin trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư, do đó hồ sơ không được phê duyệt để cấp CCCD...). Bên cạnh đó,
thời điểm công dân làm thủ tục cấp CCCD (tháng 4/2021) cùng với thời điểm
ngành Công an đang thực hiện “Chiến dịch” cấp 50 triệu thẻ CCCD cho công
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dân trên toàn quốc, nên việc in và trả thẻ CCCD đối với một số trường hợp bị
chậm hơn so với quy định vì nhiều lý do (Cục C06 phải hoàn chỉnh nhiều hồ sơ,
thiếu nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài, ảnh hưởng của dịch Covid-19...).
Đối với những trường hợp đã được thu nhận hồ sơ CCCD vào thời điểm
tháng 4/2021 nhưng chưa nhận được thẻ CCCD: Đề nghị cử tri cung cấp thông
tin cụ thể của công dân để Công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát nhằm xác định
nguyên nhân để khắc phục; tiếp thu, ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời
gian tới Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ
công tác được giao.
Câu 72. Cử tri thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Tuyến đường Hồ Chí Minh đi
qua thị trấn Đăk Tô (đoạn Hùng Vương) có tình trạng tấm đan đậy nắp hố ga,
hố thoát nước hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khắc phục.
Trả lời: Về vấn đề này, Cục quản lý đường bộ III đã có Văn bản số
2576/CQLĐBIII ngày 30 tháng 12 năm 2021 gửi Ủy ban nhân dân huyện Đăk
Tô, theo đó đối với các tấm đan hố thu bị hư hỏng và hệ thống thoát nước dọc
trên vỉa hè bị tắc gây mất an toàn giao thông thuộc tránh nhiệm quản lý của địa
phương (theo nội dung bàn giao trước đây với Ban quản lý dự án đường Hồ Chí
Minh các hạng mục này thuộc quản lý của địa phương) và đề nghị Ủy ban nhân
dân huyện Đăk Tô có ý kiến với đơn vị của địa phương trực tiếp quản lý để sửa
chữa, khắc phục; đồng thời tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm
trong bảo vệ và giữ gìn các công trình, tài sản công cộng.
Câu 73. Cử tri xã Tân Cảnh kiến nghị: Công trình đập thủy lợi Đăk Rơ
Ngát trên địa bàn xã Tân Cảnh đã được tu sửa, nhưng hiện nay có một số hạng
mục kênh mương (nhiều đoạn) bị hư hỏng, dẫn đến không có nước phục vụ cho
Nhân dân khu vực thôn 1 và thôn 2 sản xuất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tiến hành sửa chữa để có
nước phục vụ cho việc sản xuất của Nhân dân.
Trả lời: Hệ thống kênh nhánh thủy lợi Đăk Rơn Ga được xây dựng hoàn
thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng và một số hộ dân vô ý cho phương
tiện cơ giới vận chuyển đi qua tuyến kênh nên làm một số đoạn kênh bị hư hỏng.
Ban quản lý đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa lại các đoạn kênh bị hư hỏng và
đã thông nước đến cuối tuyến để phục vụ sản xuất cho Nhân dân. Ngày 14 tháng
12 năm 2021 Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Phòng Nông nghiệp huyện Đăk Tô và Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh
tiến hành kiểm tra nghiệm thu hoàn thành sửa chữa công trình, xác định công
trình đã hoàn thành và đảm bảo thông nước. Hiện tại Ban quản lý dự án đang
tiến hành các thủ tục để bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định.
Câu 74. Đối với việc chi trả tiền đền bù của 02 thủy điện Đăk Pô Kô và
Plei Kần vẫn chưa thực hiện (đối với các hạng mục đường đi vào khu sản xuất,
việc tích nước xả nước làm dòng chảy của sông thay đổi gây sạt lở về đất sản
xuất, ngập úng, thiệt hại về cây trồng) phía hạ lưu. Người dân đã ý kiến nhiều
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lần với chính quyền địa phương; chính quyền địa phương đã có văn bản đề nghị
02 công ty thủy điện phối hợp xem xét, giải quyết dứt điểm nhưng đến nay 02
thủy điện vẫn chưa phản hồi dẫn đến người dân bức xức. Đề nghị UBND tỉnh
quan tâm chỉ đạo, giải quyết cho người dân.
Trả lời: Liên quan đến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện Đăk
Tô đã chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum,
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự
tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh, Chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn
(Đăk Pô Kô và Plei Kần) đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường và làm
việc trực tiếp với các hộ có đơn kiến nghị để xem xét, giải quyết.
Qua kiểm tra thực địa, vị trí bị thiệt hại của các hộ gia đình nằm về hạ lưu
Nhà máy thuỷ điện Plei Kần 05 km và thượng lưu Nhà máy thuỷ điện Đăk Pô Cô
08 km; các hộ này nằm trong vùng ngập lụt phía hạ du của thủy điện Plei Kần.
Liên ngành và các hộ dân đã đi đến thống nhất nguyên nhân chính gây thiệt hại
cho các hộ dân có đơn kiến nghị chủ yếu là do ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm
2020 gây ra (Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh đã rà soát thống kê thiệt hại của các
hộ dân và đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho 05 hộ dân có đơn kiến nghị theo
mức hỗ trợ do thiên tai gây ra với tổng số tiền 7,2 triệu đồng(42)); tuy nhiên, việc
gây thiệt hại cho các hộ dân cũng có một phần ảnh hưởng của 02 nhà máy thủy
điện trên địa bàn (Đăk Pô Kô và Plei Kần)(43). Do đó, Liên ngành và các hộ dân bị
ảnh hưởng đã đề nghị Chủ đầu tư 02 nhà máy thủy điện trên địa bàn có phương
án hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân (ngoài hỗ trợ do thiên tai gây ra)(44).
Như vậy, việc cử tri kiến nghị chi trả tiền đền bù do 02 thủy điện Đăk Pô
Kô và Plei Kần gây ra là không phù hợp, vì nguyên nhân chính không phải do
hoạt động của 02 thủy điện gây ra mà là do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, Chủ
đầu tư 02 nhà máy thủy điện cam kết hỗ trợ thêm cho người dân ngoài tiền hỗ
trợ do thiên tai gây ra chứ không phải là chi trả đền bù do chính các thủy điện
gây ra cho người dân. Đối với vấn đề này, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk
Tô tiếp tục đề nghị Chủ đầu tư 02 nhà máy thủy điện trên địa bàn sớm có
phương án hỗ trợ thêm cho người dân như đã cam kết.
VIII. HUYỆN IA H’DRAI
Câu 75. Cử tri Bùi Văn Quang, thôn 2, xã Ia Dom kiến nghị: Đề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, phối hợp với cơ
quan quản lý Quốc lộ 14C (đoạn qua thôn 2, xã Ia Dom) sớm xử lý cống thoát
nước qua đường tại lý trình Km 81+ 600 để tránh gây ngập úng vào mùa mưa
(đã có trường hợp bị tai nạn tại vị trí này do đường bị ngập).
Trả lời: Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty CPXD &QLCTGT
Cụ thể: Bà Nguyễn Thị Hiền: 3,2 triệu; Ông Trần Văn Thập: 2 triệu; Ông Vũ Văn Đấu: 800 nghìn; Ông Nguyễn Thăng
Lai: 400 nghìn; Ông Trần Văn Thịnh: 800 nghìn. (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng
01 năm 2017 của Chính phủ).
(43) Việc xây dựng thủy điện Đăk Pô Cô, Plei Kần khi mùa lũ về có tác động đến tốc độ dòng chảy, khả năng thoát lũ chậm so
với tự nhiên trước khi xây dựng 02 công trình thủy điện.
(44) Theo Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, Biên bản làm việc ngày
12/5/2021 của Liên ngành.
(42)
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Kon Tum (Đơn vị quản lý đường) cùng Ủy ban nhân dân xã Ia Dom (có mời cử
tri: Bùi Văn Quang chứng kiến) làm việc với các hộ dân liên quan. Sau khi kiểm
tra hiện trường và đối chiếu với hồ sơ thửa đất đã cấp sổ đỏ cho người dân. Tại
vị trí cách cống Km81+600 khoảng 14m về phía hạ lưu có một thửa đất rộng 6m
do Ủy ban nhân dân xã quản lý, hiện người dân đang lấn chiếm trồng cây, san
lấp ảnh hưởng đến dòng chảy, Ủy ban nhân dân xã Ia Dom đã làm việc và thống
nhất với hộ dân đang lấn chiếm phần đất do xã quản lý và các hộ dân liên quan,
các bên đi đến thống nhất, đào rãnh thoát nước phía hạ lưu cống trên phần đất do
xã quản lý, để đảm bảo thoát nước cho cống Km81+600 vào mùa mưa. Tuy
nhiên, khi triển khai thực hiện thì các hộ dân không cho đào (lý do: gây xói lở
đất), về vấn đề này Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, bố trí kinh phí để sửa chữa,
bổ sung hệ thống rãnh thoát nước tại vị trí nêu trên vào kế hoạch 2023 và triển
khai thực hiện khi bố trí được nguồn vốn.
IX. HUYỆN TU MƠ RÔNG
Câu 76. Cử tri xã Đăk Na, Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khảo sát, nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 678 (từ xã
Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đi xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông).
Trả lời: Tỉnh lộ 678 đoạn Km0-Km12 đã được Sở Giao thông vận tải
thực hiện sửa chữa hoàn thành vào cuối năm 2019, đầu năm 2020. Các đoạn tiếp
theo Km12-Km28 đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20212025 của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thông tin ngay
để cử tri được biết, giám sát khi bố trí được nguồn vốn để thực hiện.
Câu 77. Cử tri xã Đăk Na, Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, đầu tư làm
mới thủy lợi Đăk Nai - Đăk Lăng để phục vụ nước tưới ruộng lúa cho thôn Long
Tum, Ba Ham và một phần diện tích cánh đồng Măng Tá, thôn Đăk Riếp 2 với
tổng diện tích khoảng trên 48 ha.
Trả lời: Theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm
2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt, rà soát, điều chỉnh,
cập nhật bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020 và
định hướng đến năm 2025 không có quy hoạch công trình thủy lợi Đăk Nai Đăk Lăng để phục vụ nước tưới ruộng lúa cho thôn Long Tum, Ba Ham và một
phần diện tích cánh đồng Măng Tá, do đó việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án
theo quy định dự án phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Hiện nay Sở
Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã có văn bản lấy ý kiến gửi địa phương
đối với nội dung quy hoạch đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn
tỉnh, tuy nhiên trong danh mục công trình thủy lợi đề xuất đầu tư nâng cấp, xây
dựng mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 không có công trình
thủy lợi Đăk Nai - Đăk Lăng. Theo kiến nghị của cử tri, đề nghị Ủy ban nhân
dân huyện Tu Mơ Rông có văn bản đề nghị bổ sung công trình thủy lợi Đăk Nai
- Đăk Lăng vào danh mục công trình thủy lợi đề xuất đầu tư nâng cấp, xây dựng
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mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 trước khi trình phê duyệt
để có cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng
Câu 78. Cử tri xã Đăk Sao kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các
ngành chức năng kiểm tra, làm mới cầu từ thôn Kạch nhỏ đi thôn Năng nhỏ 2,
Đăk giá, Kon Cung vì kinh phí quá lớn, huyện không có khả năng.
Trả lời: Theo kiến nghị của cử tri, qua rà soát, đến nay, Sở Kế hoạch và
Đầu tư chưa nhận được báo cáo, đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ
Rông về việc đề nghị bố trí vốn đầu tư cầu từ thôn Kạch nhỏ đi thôn Năng nhỏ
2, Đăk giá, Kon Cung; đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng chưa nhận được
hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công để có
cơ sở thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
Mặt khác, hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó đã giao chi tiết kế hoạch
vốn cho các nhiệm vụ, dự án(45). Qua rà soát, nhu cầu đầu tư khắc phục, sửa chữa
các tuyến đường do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh là rất lớn trong lúc khả
năng cân đối ngân sách tỉnh còn khó khăn. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện
Tu Mơ Rông căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được
cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn vốn hợp pháp khác thuộc ngân sách
huyện quản lý để bố trí vốn đầu tư công trình. Trường hợp vượt quá khả năng cân
đối ngân sách huyện, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông có văn bản báo
cáo cấp thẩm quyền; Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tích cực phối hợp với Ủy ban nhân
dân huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị có liên quan để đề xuất cấp có thẩm quyền
xem xét, bố trí vốn khi đảm bảo được nguồn vốn và khả năng cân đối.
Câu 79. Cử tri xã Đăk Rơ Ông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra xe quá tải, quá khổ lưu thông trên đường
dễ gây tai nạn giao thông.
Trả lời: Theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các
đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến
đường bộ trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
số 54 (khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) theo Kế hoạch số
431/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; xử lý
nghiêm các phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, phương tiện không đảm bảo
an toàn kỹ thuật, đậu đỗ không đúng nơi quy định; đồng thời, đẩy mạnh công tác
tuyên tuyền các quy định của pháp luật về giới hạn tải trọng xe được lưu hành
trên tuyến đường bộ, giới hạn tải trọng của hệ thống cầu, đường bộ và các quy
định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…Tiếp thu
ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đơn vị chức
năng thường xuyên tăng cường kiểm tra xe quá tải, quá khổ lưu thông trên
đường và thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn
chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22
tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 và Quyết định số
994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
(45)
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Câu 80. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho các cơ quan chức
năng đầu tư mua trang thiết bị cho phòng khám đa khoa phục vụ khám chữa
bệnh cho Nhân dân 04 xã phía tây của huyện (Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Rơ Ông,
Đăk Tờ Kan).
Trả lời: Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông thuộc Trung tâm Y tế
huyện Tu Mơ Rông được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2009 với
đầy đủ các phòng chức năng, chuyên môn theo thiết kế; Quy mô 15 giường bệnh
kế hoạch và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế thiết yếu và thiết bị văn
phòng với 390 danh mục hiện có; tại phòng khám có 225 đầu thuốc cơ bản theo
danh mục thuốc quy định, đảm bảo thuốc, vật tư y tế thiết yếu đảm bảo cho công
tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch trên địa bàn 04 xã phía Tây của huyện
Tu Mơ Rông.
Trong năm 2020, Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông đã được Sở
Y tế đầu tư xây dựng thêm một số hạng mục phụ trợ như: Khu nhà vệ sinh, nhà
tắm cho bệnh nhân nội trú với 10 phòng. Tại phòng khám luôn có 03 bác sĩ
(trong đó có 01 bác sĩ chuyên khoa cấp I) để thực hiện khám chữa bệnh. Tổng số
nhân lực hiện nay tại phòng khám là 11 người, với đầy đủ các chức danh từ Bác
sĩ, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên cận lâm sàng để triển khai đầy đủ các
hạng mục trong dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông luôn là một trong những cơ sở
trọng điểm được Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông đầu tư, dành nguồn lực để
đảm bảo chức năng khám bệnh, chữa bệnh cho 04 xã phía Tây của huyện Tu Mơ
Rông, trong các năm vừa qua và hiện tại đã trình Sở Y tế phê duyệt được 527
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh để triển khai thực hiện. Trong
năm 2022, đơn vị đã và đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Y tế phê duyệt bổ sung
thêm 463 danh mục kỹ thuật để áp dụng trong khám chữa bệnh, trong đó tập
trung chủ yếu triển khai các dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa Nội, chuyên khoa
Ngoại, chuyên khoa lẻ (Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng, Mắt...), bổ sung
các dịch vụ cận lâm sàng. Sở Y tế cám ơn kiến nghị của cử tri xã Đăk Rơ Ông,
Tu Mơ Rông, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tu
Mơ Rông chỉ đạo Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông phát triển thêm
dịch vụ kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và nâng cao tinh thần phục vụ
nhân dân đến khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám.
Câu 81. Cử tri xã Đăk Tờ Kan kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
sửa chữa cầu 2 + 400 và đoạn đường 2+700 Tỉnh lộ 678, qua thôn Kon HNông
(xã Đăk Tờ Kan) hiện nay bị hư hỏng dễ xảy ra tai nạn.
Trả lời: Sở Giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra và đã khắc phục các
vị trí hư hỏng mặt đường đầu cầu Km2+400-Km2+700 đảm bảo giao thông êm
thuận.
Câu 82. Cử tri xã Đăk Tờ Kan kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
cần có cơ chế đặc thù trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum để sử dụng đất sản
xuất nông nghiệp bạc màu, không canh tác được chuyển qua trồng cây rừng.
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Trả lời: Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu phát triển ít
nhất 15.000 ha rừng, do đó hiện nay các cấp, các ngành và cơ quan chức năng
trên địa bàn tỉnh đang tập trung vận động, khuyến khích, hướng dẫn người dân
đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp bạc màu, đất không canh tác
được sang trồng rừng sản xuất, ưu tiên cho người dân tại chỗ tham gia trồng
rừng có hưởng lợi (theo Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ,
Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và
giao khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016
của Chính phủ. Trường hợp đối với diện tích đất nông nghiệp không thuộc quy
hoạch lâm nghiệp, đề nghị chính quyền địa phương các cấp hướng dẫn người
dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây nông nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp
kém hiệu quả kinh tế sang trồng cây nông lâm kết hợp, trồng cây dược liệu... có
hiệu quả kinh tế để Nhân dân yên tâm sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập,
nâng cao đời sống cho người dân địa phương
Câu 83. Cử tri xã Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, trình HĐND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi Nghị Quyết số 44/NQ-HĐND về
định mức chi hỗ trợ sản xuất 400 triệu đồng/dự án là thấp, cần nâng định mức
chi hỗ trợ sản xuất từ 450 triệu đến 500 triệu đồng/dự án.
Trả lời: Nghị Quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định một số nội dung và mức chi
thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là Dự án, Tiểu dự án thành
phần (Tiểu dự án 2 - Dự án 1; Tiểu Dự án 2 - Dự án 2; Dự án 3) thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đến nay đã
kết thúc giai đoạn thực hiện.
Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của
Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng
01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư
hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình
giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2021-2025 và lấy ý kiến của các Bộ ngành Trung ương, Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (46); do đó, sau khi có
Thông tư hướng dẫn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham
mưu, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức chi hỗ trợ thực hiện đa
dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đảm bảo theo đúng quy định
và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
(46)

Tại Văn bản số 201/LĐTBXH-VPQGGN ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
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Câu 84. Cử tri xã Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, đo đạc và phân ranh giới giữa đất của
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tu Mơ Rông và đất sản xuất của Nhân dân
thôn Đăk Neang (xã Tu Mơ Rông).
Trả lời: Ghi nhận ý kiến kiến nghị cử tri, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện
Tu Mơ Rông chỉ đạo Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Tu Mơ Rông,
Chính quyền cơ sở và các đơn vị chức năng phối hợp, làm việc với Ban Quản lý
rừng phòng hộ huyện Tu Mơ Rông để kiểm tra, đo đạc và phân ranh giới giữa
đất sản xuất của Nhân dân thôn Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông và đất của Ban
Quản lý rừng phòng hộ huyện Tu Mơ Rông theo quy định, kết quả làm việc
thông tin cho cử tri biết.
Câu 85. Cử tri xã Ngọc Yêu kiến nghị: Đề nghị Ủy banh nhân dân tỉnh chỉ
đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, phát quang, sửa chữa nâng cấp tuyến đường
giao thông từ ngã ba Quốc lộ 40B xã Văn Xuôi đi xã Ngọc Yêu để thuận lợi cho
việc vận chuyển hàng hóa và đảm bảo an toàn khi lưu thông của Nhân dân.
Trả lời: Đường Tu Mơ Rông -Ngọc Yêu (từ ngã ba Quốc lộ 40B đi xã
Ngọc Yêu) trước đây do UBND huyện Tu Mơ Rông đầu tư xây dựng và quản lý,
mới bàn giao về Sở Giao thông vận tải tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, Tuyến
đường này chưa có kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng, hiện chỉ có công tác quản
lý và bảo dưỡng thường xuyên, trước mắt triển khai sửa chữa các vị trí xung yếu
để đảm bảo giao thông và thực hiện khắc phục bão lũ năm 2021 (đã thực hiện
xong). Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao Sở Giao thông
vận tải tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ tuyến đường báo cáo kết quả Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét.
Câu 86. Cử tri xã Ngọc Yêu kiến nghị: Trên địa bàn Xã Ngọc Yêu có 7
thôn, trong đó có 5 thôn đã được nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, hiện còn 2
thôn (Tam Rin, Long Láy 1) chưa được giao khoán. Đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông quan tâm tạo điều kiện
cho 2 thôn trên được nhận khoán quản lý bảo vệ rừng.
Trả lời: Ngày 03 tháng 12 năm 2021, Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ
Rông đã có Báo cáo giải trình số 201/BC-BQL gửi Ủy ban nhân dân huyện Tu
Mơ Rông, đơn vị đã báo cáo lý do không thực hiện giao khoán Bảo vệ rừng cho
2 thôn Tam Rin, Long Láy 1, xã Ngọc Yêu, vì lý do vị trí định cư của 02 thôn
nằm tách biệt, cách xa và không liên quan đến lâm phần của đơn vị hiện đang
quản lý, mọi hoạt động của thôn không gắn liền với rừng của đơn vị nên khi
khoán cho 02 thôn trên sẽ không thuận lợi cho việc bảo vệ rừng của đơn vị, công
tác tuần tra kiểm tra rừng, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm
nghiệp trên diện tích nhận khoán sẽ không kịp thời. Chính vì thế giai đoạn 20212025 đơn vị không thực hiện khoán bảo vệ rừng cho 02 thôn trên.
Câu 87. Cử tri xã Ngọc Yêu kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, khảo sát xây dựng nhà tránh trú bão cho
Nhân dân thôn Tam Rin khi chưa thực hiện dự án tái định cư di dời dân đến nơi
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ở mới, ổn định (đề nghị các ngành chuyên môn khảo sát các khu vực có nguy cơ
cao sạt lở đất tại thôn Tam Rin, nếu có nguy cơ cao ảnh hưởng tới an toàn tính
mạng của người dân đề nghị có kế hoạch di dời, tái định cư cho người dân).
Trả lời: Việc khảo sát xây dựng nhà tránh trú bão cho Nhân dân thôn
Tam Rin là không phù hợp với thực tế, vì thôn Tam Rin do ảnh hưởng mưa lớn
kéo dài và bão số 09 năm 2009 có hiện tượng sụt lún và có nguy cơ cao sạt lở
đất; theo kiểm tra trước mùa mưa bão năm 2021 tại khu vực Nhân dân thôn Tam
Rin đang ở, không có hiện tượng sụt lún thêm so với vết lún năm 2009, tuy
nhiên để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đề nghị Ủy ban nhân
dân huyện Tu Mơ Rông phối hợp các ngành chuyên môn khảo sát các khu vực
có nguy cơ cao sạt lở đất tại thôn Tam Rin, để có kế hoạch di dời, tái định cư
cho người dân, chứ không cần phải xây dựng nhà tránh trú bão; trước mắt cập
nhật, bổ sung Phương án phòng chống ứng phó thiên tai của địa phương để chủ
động ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Câu 88. Cử tri xã Ngọc Yêu kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
quy hoạch(47) khu vực trồng, đồng thời hỗ trợ giống, kỹ thuật cho Nhân dân các
thôn trong xã trồng phát triển sâm Ngọc Linh.
Trả lời: Về qui hoạch trồng Sâm Ngọc linh tương tự như kiến nghị của
cử tri A Thuốc, Bí thư thôn Đăk Mai, xã Đăk Choong được trả lời như số thứ tự
70. Về hỗ trợ kỹ thuật cho Nhân dân các thôn trong xã trồng phát triển sâm
Ngọc Linh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 649/QĐ-UBND
ngày 10/7/2017 về việc ban hành Quy trình tạm thời kỹ thuật trồng và chăm sóc
cây Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) trên địa bàn tỉnh Kon
Tum. Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn cho bà con
trồng và chăm sóc Sâm Ngọc Linh theo quy trình. Về hỗ trợ giống, hiện nay
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với
UBND huyện Tu Mơ Rông làm việc với Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon
Tum; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô hỗ trợ xây dựng vườn giống
Sâm Ngọc linh để sản xuất cây giống hỗ trợ cho Nhân dân trên địa bàn.
Câu 89. Cử tri xã Ngọc Lây kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, kiến nghị các bộ, ngành ở Trung ương cho tăng chỉ tiêu hỗ trợ con em
người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đào tạo các ngành cử tuyển, Công an,
Quân đội.
Trả lời: Việc cử tuyển vào các trường công an, quân đội thực hiện theo
Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ ban
hành Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu
số; Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Thông tư số
22/2019/TT-BQP ngày 08 tháng 3 năm 2019 về Quy định và hướng dẫn thực
hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; …
(47)

Kiến nghị gần giống như kiến nghị của A Thuốc, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei.
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Hằng năm, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức
tuyên truyền rộng rãi về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các
quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh (cử tuyển) đối
với học sinh người dân tộc thiểu số. Đồng thời cũng tạo mọi điều kiện để học
sinh người dân tộc thiểu số, công dân dân tộc thiểu số hết hạn thực hiện nghĩa vụ
đăng ký dự thi và xét tuyển vào các trường công an, quân đội. Tuy nhiên, chỉ
tiêu cử tuyển được phân bổ hàng năm ít, mặt khác nhiều trường hợp đăng ký
tham gia cử tuyển nhưng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nên số
lượng học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Tu Mơ Rông
nói riêng được tuyển chọn vào các trường công an, quân đội còn ít.
Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Kon Tum tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan
tích cực tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để
nâng cao chất lượng và số lượng học sinh dân tộc thiểu số được học cử tuyển tại
các học viện, nhà trường thuộc công an, quân đội.
Câu 90. Cử tri xã Ngọc Lây kiến nghị: Đối với phần kinh phí tỉnh hỗ trợ
trong cả giai đoạn trồng rừng hỗ trợ 10 triệu đồng/ha để trồng rừng là thấp. Đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ cao hơn để khuyến khích
người dân trồng rừng.
Trả lời: Tỉnh Kon Tum và các địa phương đã có kiến nghị về việc nâng
mức mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho người dân gửi Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn đang tham
mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định về Chính sách đầu tư bảo vệ và phát
triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp (đã lấy ý kiến lần
3, thay thế Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Chính
phủ và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ), theo đó đối với chính sách hỗ trợ người dân trồng rừng sản
xuất theo dự thảo mới sẽ nâng mức hỗ trợ từ 07-10 triệu đồng/ha lên mức hỗ trợ
từ 10-15 triệu đồng/ha.
Câu 91. Cử tri xã Ngọc Lây kiến nghị Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có
cơ chế quản lý nhà nước, đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm
tra, quản lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc bảo tồn sâm Ngọc Linh, vì
sâm Ngọc Linh giả trôi nổi trên thị trường quá nhiều, khó phân biệt thật, giả.
Trả lời: Quan điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh là quản lý tận gốc, quản lý
từ cây giống đem đi trồng, cách thức thực hiện, hằng năm vào thời điểm thu
hoạch quả các tổ chức/cá nhân có gieo ươm cây giống báo cáo về cơ quan chức
năng số lượng hạt giống thu hái. Cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra,
đánh giá thực tế và xác nhận số lượng hạt giống để tổ chức, cá nhân gieo ươm.
Khi cây giống xuất vườn đem đi trồng các tổ chức/cá nhân báo cáo cơ quan chức
năng để được kiểm tra xác nhận lô cây con. Cây giống được xác nhận đem đi
trồng là hợp pháp, có nguồn gốc và đảm bảo chất lượng. Về quản lý chất lượng
sản phẩm Sâm củ đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ mua sắm thiết bị kiểm
định Sâm Ngọc Linh theo cấu trúc di truyền (kiểm định gene) sau đó dán tem
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truy xuất nguồn gốc và chỉ dẫn địa lý. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới UBND
tỉnh tập trung triển khai một số giải pháp nhằm bảo vệ Sâm Ngọc Linh và các
loại dược liệu khác trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành có liên quan gồm: Công an
tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục quản lý thị
trường tỉnh Kon Tum, Chi cục Kiểm lâm, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh
phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra,
kiểm soát, xử lý việc vận chuyển trên các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện trên
địa bàn tỉnh về việc kinh doanh, mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loại dược
liệu quý hiếm, các sản phẩm, hàng hóa không có xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp
làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa
bàn; nhất là lợi ích của người dân tại địa phương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân tỉnh tại Kế hoạch số 3286/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về Bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum.
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện
(i) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn gây
trồng, sản xuất, mua bán Hạt giống Sâm Ngọc Linh, củ Sâm Ngọc Linh, hàng
hóa, sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh phải đảm bảo có nguồn gốc, xuất xứ theo chỉ
dẫn địa lý, không tham gia tiếp tay cho các cá nhân, tư thương ở ngoài tỉnh đến
mua bán giống Sâm hạt, Sâm củ và các sản phẩm làm từ Sâm Ngọc Linh không
phải là thực vật rừng, dược liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, sản
phẩm, giống cây trồng; (ii) Tăng cường kiểm tra, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp
thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh hạt, cây giống, củ và các sản phẩm
được chiết xuất từ Sâm Ngọc Linh không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn
huyện; (iii) Tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua, bán,
sản xuất, kinh doanh, quảng bá, quảng cáo các loại hạt giống sâm, củ sâm, lá
sâm và các thành phần sản phẩm khác được chiết xuất từ Sâm không chứng
minh được hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ sản xuất hàng hóa.
Câu 92. Cử tri xã Tê Xăng kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét làm đường đi từ thôn Tu Thó (xã Tê Xăng) đến thôn Pu Tá (xã Măng Ri)
thuộc Tỉnh lộ 672, vì kinh phí lớn nên huyện không đủ khả năng đầu tư.
Trả lời: Dự án sửa chữa Tỉnh lộ 672 đã có trong kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao Sở Giao
thông vận tải thông tin ngay để cử tri được biết, giám sát khi bố trí được nguồn
vốn để thực hiện.
Câu 93. Cử tri xã Măng Ri kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, hỗ trợ vốn vay cho Nhân dân trồng sâm Ngọc Linh lãi suất thấp, thời
gian vay vốn 05 năm trở lên.
Trả lời: Thời gian qua, nông nghiệp nông thôn được xác định là một
trong những lĩnh vực được ưu tiên đầu tư vốn. Nhiều chủ trương, chính sách đã
được Chính phủ ban hành nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực này, tiếp
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sức cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững (48). Trên cơ sở đó, Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã xác định thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông
thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành và ban hành các văn bản
chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) ưu tiên và tập trung nguồn vốn đầu tư cho
lĩnh vực này như ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện một số nội dung của
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ(49),
trong đó có điều khoản quy định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với
05 lĩnh vực ưu tiên, trong đó có lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn theo
chủ trương của Chính phủ(50); quy định một số biện pháp điều hành công cụ
chính sách tiền tệ để hỗ trợ các TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông
thôn như tái cấp vốn, công cụ dự trữ bắt buộc(51),…
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, các quy định của
NHNN Việt Nam về phát triển nông nghiệp nông thôn, Ngân hành Nhà nước chi
nhánh tỉnh Kon Tum đã kịp thời triển khai thực hiện và chỉ đạo các chi nhánh
TCTD, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn căn cứ vào các chủ
trương, chính sách tín dụng hiện hành của Ngân hành Nhà nước Việt Nam, các
lĩnh vực ưu tiên về lãi suất ngắn hạn theo chỉ đạo của Chính phủ, các chính sách
ưu đãi về nguồn vốn, lãi suất của từng hệ thống TCTD đối với các nhóm đối
tượng khách hàng trong đó có các khách hàng vay vốn thuộc lĩnh vực phát triển
nông nghiệp nông thôn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương
triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận
và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngân hàng; tạo điều kiện cho các
TCTD mở rộng mạng lưới tại các vùng sâu, vùng xa, các địa bàn nông nghiệp
nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển
sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo các TCTD
đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động tín dụng ở nông thôn để kịp thời đáp ứng
nhu cầu vốn cho khách hàng; đồng thời, tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm các
thủ tục không cần thiết trong giao dịch tín dụng để hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho
khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi khi có nhu cầu tín dụng.
Đối với kiến nghị cụ thể của cử tri xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông: Đối
với mục đích vay vốn trồng sâm Ngọc Linh là mục đích vay vốn thuộc lĩnh vực
cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Do đó, người dân vay vốn tại
các TCTD trên địa bàn và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định sẽ được
hưởng các ưu đãi theo các chủ trương, chính sách của Chính phủ, các quy định
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông
nghiệp nông thôn; Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn;
(49) Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của NHNN Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung
của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông
nghiệp nông thôn; Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24 tháng 10 năm 2018 của NHNN Việt Nam về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của NHNN Việt Nam hướng dẫn thực hiện một
số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông
nghiệp nông thôn.
(50) Quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của NHNN Việt Nam quy định về
hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
(51) Thông tư số 14/2018/TT-NHNN ngày 29 tháng 5 năm 2018 của NHNN Việt Nam hướng dẫn thực hiện các biện pháp
điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.
(48)

57

của NHNN Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn. Cụ thể:
+ Mức cho vay: Theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật(52).
+ Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam hiện nay là
4,5%/năm khi vay vốn tại các TCTD (nếu thuộc nhóm lĩnh vực ưu tiên) (53).
Trường hợp nhu cầu thời thời gian vay vốn “05 năm trở lên” thuộc cho vay
trung hạn (54) hoặc dài hạn(55) theo lãi suất thỏa thuận với tổ chức tín dụng.
+ Thời hạn cho vay: Được xác định căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh
doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng
trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của TCTD(56).
Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cũng đã và đang triển
khai một số chương trình, chính sách tín dụng trên địa bàn phù hợp với các đối
tượng, mục đích sử dụng vốn có liên quan đến kiến nghị của cử tri.
Đề nghị cử tri xã Măng Ri có nhu cầu tín dụng liên hệ với Chi nhánh của
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại địa bàn huyện
Đăk Tô, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tu Mơ Rông để
được cung cấp các thông tin cụ thể hơn và được hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục có
liên quan theo quy định.
Câu 94. Cử tri xã Văn Xuôi kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có
ý kiến với Công ty Nguyên Liệu Giấy Miền Nam quan tâm, ưu tiên giao khoán
quản lý bảo vệ, nhận khoán khai thác nhựa thông cho Nhân dân thôn Ba Khen.
Trả lời: Hiện nay, Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam đã và đang tổ
chức các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, khai thác rừng, khai thác nhựa thông
trên địa bàn các xã Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Hà, Văn Xuôi, Tê Xăng, Măng Ri,
Ngọc Lây thuộc huyện Tu Mơ Rông, Công ty luôn ưu tiên sử dụng lao động tại
chổ cho tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên địa bàn tỉnh.
Sau khi có ý kiến của Nhân dân thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi về việc giao
khoán quản lý, bảo vệ, nhận khoán khai thác nhựa thông. Công ty đã chỉ đạo
Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Văn Xuôi tổ chức thực hiện giao khoán bảo vệ
rừng cho Nhân dân thôn Ban Khen (Biên bản bàn giao hiện trường ngày 01
tháng 01 năm 2022). Đối với việc giao khoán khai thác nhựa thông, hiện nay do
Công ty chưa có kế hoạch thực hiện việc khai thác nhựa thông trên diện tích
rừng Công ty quản lý tại địa bàn thông Ba Khen nên chưa có cơ sở thuê khoán
lao động. Trong thời gian tới khi có kế hoạch thực hiện khai thác nhựa thông,
Công ty sẽ ưu tiên thuê khoán lao động là người dân thôn Ba Khen để tổ chức
khai thác nhựa thông.
Quy định tại Điều 8 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục
vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.
(53) Quyết định số 1730/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2020 của NHNN Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa
bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ
một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016.
(54) Các khoản vay có thời hạn cho vay trên 01 năm và tối đa 05 năm.
(55) Các khoản vay có thời hạn cho vay trên 05 năm.
(56) Quy định tại Điều 11 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục
vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.
(52)

58

PHẦN II
CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ 2
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XII
A. KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN
I. THÀNH PHỐ KON TUM
Câu 95. Cử tri Nguyễn Thị Nhuần, thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, xã ĐăK
Blà kiến nghị: Trong quá trình thi công Quốc lộ 24 cũ (qua đoạn xã Đăk Blà)
gây nứt toàn bộ ngôi nhà. Cử tri đã kiến nghị tại các buổi TXCT; đã làm đơn
gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố đã chuyển đơn
đến Sở Giao thông vận tải nhưng đến nay vẫn chưa thấy giải quyết. Đề nghị Ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát sớm giải
quyết(57).
Trả lời: Theo phản ánh của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm
tra xác định hộ gia đình ông Đỗ Văn Cảm (Vợ là Nguyễn Thị Nhuần) thuộc
phạm vi thi công của gói thầu số 07 (đoạn Km163-Km164+873), khởi công
ngày 14 tháng 4 năm 2014 và hoàn thành ngày 14 tháng 4 năm 2015. Trước khi
thi công Ban QLDA phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đánh giá hiện
trạng nhà cửa của từng hộ gia đình; đồng thời đề nghị các hộ dân phản ánh ngay
với Ban QLDA và chính quyền địa phương nếu trong quá trình thi công xảy ra
hiện tượng lún, nứt nhà so với hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên đơn kiến nghị của
hộ gia đình ông Đỗ Văn Cảm khi dự án đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng nên Ban QLDA không có cơ sở đánh giá nguyên nhân nứt nhà của
gia đình ông Cảm.
II. HUYỆN ĐĂK HÀ
Câu 96. Cử tri Ngô Tấn Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc
Wang kiến nghị: Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và
HĐND huyện trước đây, Nhân dân đã ý kiến nhiều lần về kênh Nam của hồ thủy
lợi Đăk Loh (do Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh quản lý) đã
lâu không còn sử dụng nữa; đề nghị cho một số hộ dân san lấp để lấy đất sản
xuất, nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm cho
ý kiến để Nhân dân được san lấp tận dụng đất để sản xuất.
Trả lời: Đối với nội dung kiến nghị của cử tri, đoàn liên ngành (Chi cục
Thủy lợi; Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi, đại diện Ủy ban nhân
dân huyện Đăk Hà) đã tiến hành kiểm tra hiện trạng toàn bộ tuyến kênh và khu
vực tuyến kênh vào năm 2020. Tuyến kênh Nam Hồ chứa nước Đăk Loh có
chiều dài tương đối lớn (hơn 3.800m) với khu tưới theo thiết kế 115 ha và thuộc
tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước quản lý. Việc san lấp kênh một số vị
trí để lấy đất sản xuất theo kiến nghị của cử tri là không phù hợp, sẽ làm ảnh
hưởng đến toàn bộ tuyến công trình. Đồng thời để san lấp kênh phải thực hiện
(57)

Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa X.
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thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và bỏ hoàn toàn tuyến kênh.
Theo hiện trạng khu vực thuộc khu tưới của tuyến kênh phụ trách vẫn thuộc đất
nông nghiệp (hiện chủ yếu trồng cây cao su). Hiện tại tuyến kênh không phục vụ
tưới (do chưa có nhu cầu), tuy nhiên trong trường hợp khu tưới chuyển đổi cơ
cấu cây trồng cần nước tưới, tuyến kênh sẽ được khôi phục để dẫn nước phục vụ
sản xuất.
III. HUYỆN NGỌC HỒI
Câu 97. Cử tri Bùi Thị Tý, thôn Ngọc Yên Phúc, xã Đăk Xú tiếp tục
kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra,
thực hiện việc khảo sát, nhất là thống kê lại diện tích cây trồng cần sử dụng
nước tưới của hệ thống kênh của hồ chứa Đăk Hniêng. Đồng thời, nâng cấp mở
rộng hệ thống kênh mương để đảm bảo nước tưới tiêu sản xuất cho Nhân dân và
yêu cầu Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh chỉ đạo Trạm Quản
lý thủy nông huyện thường xuyên kiểm tra, nạo vét các vị trí bị bồi lấp để việc
tưới tiêu đạt hiệu quả hơn(1).
Trả lời: Ngày 22 tháng 02 năm 2022, Ban Quản lý Khai thác các công
trình thủy lợi tỉnh đã mời cử tri Bùi Thị Tý và Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú tiến
hành kiểm tra, xác minh thực tế nội dung của cử tri. Tuy nhiên, cử tri Bùi Thị Tý
xác nhận đây không phải là ý kiến của mình. Với các nội dung nêu trên, sau khi
kiểm tra thực tế đã thống nhất như sau: Về diện tích tưới công trình Đăk Hơ
Niêng của xã Đăk Xú, qua kiểm tra đối chiếu diện tích tưới hợp đồng hằng năm
và thực tế tưới hiện nay chưa phát sinh thêm diện tích; về hệ thống kênh mương
phục vụ tưới: Hằng năm, trước vụ sản xuất Ban Quản lý khai thác các công trình
thủy lợi tỉnh thường xuyên tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương; trong thời vụ
tưới nhân viên Trạm Quản lý thủy nông Ngọc Hồi quản lý công trình thường xuyên
kiểm tra, vận hành đảm bảo việc điều tiết nước phục vụ sản xuất cho Nhân dân. Do
đó, việc nâng cấp mở rộng kênh tưới tại thời điểm hiện nay là chưa cần thiết.
IV. HUYỆN ĐĂK TÔ
Câu 98. Cử tri thôn 5, xã Diên Bình kiến nghị: Quá trình thi công
đường Hồ Chí Minh đã làm nứt nhiều nhà của người dân dọc tuyến đường; cử
tri đã ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giao thông vận tải sớm giải quyết để người dân an
tâm lao động sản xuất(58).
Trả lời: Công ty CP Trường Long và Công ty CP xây dựng công trình
Sông Hồng đã chuyển kinh phí chi trả xong cho các hộ dân bị nứt nhà tại huyện
Đăk Hà. Đối với huyện Đăk Tô và Thành phố Kon Tum, Sở Giao thông vận tải
đã có văn bản(59) yêu cầu Công ty CP Trường Long và Công ty CP xây dựng
Cử tri kiến nghị sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII; Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Báo cáo số 348/BC- UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2021 nhưng cử tri không đồng ý và tiếp tục kiến nghị.
(58) Cử tri đã kiến nghị trước Kỳ họp thứ 8, thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI.
(59) Sở Giao thông đã có các Văn bản: số 1531/SGTVT-QLKCHT ngày 06 tháng 11 năm 2019; số 1709/SGTVT-QLKCHT
ngày 10 tháng 12 năm 2019; số 182/SGTVT-QLKCHT ngày 18 tháng 02 năm 2020; số 569 /SGTVT-QLKCHT ngày 20
tháng 4 năm 2020; số 1010/SGTVT-QLKCHT ngày 21 tháng 6 năm 2020; số 773/SGTVT-QLKCHT ngày 19 tháng 5 năm
2021; số 1724/SGTVT-QLKCHT ngày 13 tháng 9 năm 2021; số 2539/SGTVT-QLKCHT ngày 10 tháng 12 năm 2021.
(1)
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công trình Sông Hồng chuyển kinh phí để chi trả hết cho các hộ dân còn lại
trước ngày 28 tháng 02 năm 2020, tuy nhiên đến nay hai đơn vị trên vẫn chưa
thực hiện. Theo đó, Công ty CP Trường Long và Công ty CP xây dựng công
trình Sông Hồng đã có Công văn số 05/2021/CV-CTY ngày 07 tháng 01 năm
2021 sẽ hỗ trợ số tiền còn lại gửi về Sở Giao thông vận tải trong Quý II/2021 để
chi trả cho các hộ còn lại, nhưng đến nay các Công ty vẫn chưa thực hiện. Ủy
ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tỉnh tiếp tục làm việc đề nghị
Công ty CP Trường Long và Công ty CP xây dựng công trình Sông Hồng để chi
trả số tiền còn lại.
Câu 99. Cử tri thôn 1 và thôn 5 kiến nghị: Sau khi Công ty Cổ phẩn thủy
điện Đăk Psi 6 thi công Thủy điện Đăk Psi 6 đã làm thay đổi dòng chảy của
sông Pô Kô, gây sạt lở, làm thiệt hại đến diện tích đất sản xuất của người dân,
đến nay vẫn chưa được đền bù, hỗ trợ. Nội dung này cử tri đã có ý kiến, kiến
nghị nhiều lần nhưng Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Psi 6 vẫn chưa xem xét,
giải quyết dứt điểm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo giải quyết
dứt điểm(60).
Trả lời: Theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đã chỉ
đạo các ngành chức năng của huyện, Ủy ban nhân dân xã Diên Bình, các hộ dân
phối hợp với Công ty Cổ phẩn đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 đo đạc xác định khối
lượng bị ảnh hưởng và đến ngày 28 tháng 01 năm 2022, Công ty Cổ phần đầu tư
thủy điện Đăk Psi 6 đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Diên Bình tổ chức chi
trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho 13 hộ dân bị ảnh hưởng do thi công thủy
điện Đăk Psi 6 trên địa bàn xã Diên Bình với tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ
là 178.000.000 đồng; đối với kiến nghị của cử tri thôn 1, xã Diên Bình, qua trao
đổi, kiểm tra, xác minh để giải quyết thì không có hộ thôn 1, xã Diên Bình bị
ảnh hưởng.
B. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ Ở TỪNG ĐỊA PHƯƠNG
I. THÀNH PHỐ KON TUM
Câu 100. Cử tri A Đưn, thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa kiến nghị:
Hiện nay, việc khai thác khoáng sản (cát) của Công ty Sông Hồng đến nay đã
hết hạn giấy phép khai thác và đang tạm dừng hoạt động khai thác cát. Tuy
nhiên, trong thời gian tới Công ty Sông Hồng sẽ tiếp tục xin gia hạn giấy phép
để tiếp tục khai thác cát. Nhân dân thôn Kon Kơ Tu đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh không cấp phép gia hạn khai thác khoáng sản đối với Công ty Sông Hồng,
vì hiện nay hai bên bờ sông Đăk Bla và bờ kè của thôn Kon Kơ Tu đã bị sụt lún
và sạt lở 2 bên. Hơn nữa, thôn Kon Kơ Tu đã và đang phát triển du lịch cộng
đồng, nếu để tình trạng sụt lún và sạt lở xảy ra sẽ làm gây mất mỹ quan, phong
cảnh của thôn, ảnh hưởng đến phát triển du lịch và đời sống của người dân
trong thôn.
Trả lời: Công ty cổ phần xây dựng công trình Sông Hồng (Công ty) được
Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác cát trên sông Đăk Bla, ranh giới xã
(60)
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Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum tại giấy phép khai thác khoáng
sản số 186/GP-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015, đến thời điểm 31 tháng 3 năm
2021 đã hết hạn. Về hoạt động khai thác theo Văn bản của cơ quan Thuế cung
cấp, Công ty đã khai thác 147.536 m3 cát, còn lại 7.864 m3 cát (trữ lượng cấp
phép 155.400 m3 cát); căn cứ quy định điểm a Khoản 1 Điều 39 của Nghị định
số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ (nộp đủ hồ sơ
gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất 45 ngày). Hiện nay,
Giấy phép đã hết thời hạn khai thác nhưng Công ty chưa nộp hồ sơ Gia hạn, Ủy
ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét theo
quy định, trường hợp Công ty tiếp tục xin gia hạn Giấy phép khai thác, Sở Tài
nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu phải lấy ý kiến tham vấn cộng đồng của thôn
Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, xã Đăk Blà và ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố
Kon Tum và các thủ tục liên quan theo quy định.
Câu 101. Cử tri A Đưn, thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa kiến nghị:
Đối với việc xây dựng thủy điện Đăk Bla 3 (tại khu vực làng Kon Kơ Tu) Nhân
dân trong thôn không thống nhất với Đồ án quy hoạch xây dựng thủy điện, vì sẽ
làm mất đi vẻ đẹp, bản sắc đặc trưng của làng và không an toàn cho Nhân dân
trong khu vực. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 376/UBND-HTKT
ngày 16/02/2022 và Công văn số 609/UBND-HTKT ngày 04/3/2022 giao Sở
Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tham vấn cộng
đồng dân cư để đánh giá, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân khi triển
khai thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Đăk Bla 3; đồng thời, phân tích, đánh giá
làm rõ ảnh hưởng của Dự án trên đối với phát triển du lịch và cuộc sống của
người dân trên địa bàn.
Ngày 27/02/2022, tại Nhà rông thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, Sở Công
Thương đã mời đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương(61), Nhân dân
thôn Kon Kơ Tu, Nhân dân xã Đăk Blà (liên quan vùng dự án) tham gia đối
thoại, tham vấn cộng đồng dân cư để đánh giá, nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng
của người dân khi triển khai thực hiện dự án thủy điện Đăk Bla 3. Tại buổi đối
thoại, tham vấn cộng đồng, các ý kiến của người dân đã được đại diện các sở
ngành, đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn đánh giá tác động môi
trường trình bày, giải thích, cung cấp thông tin để người dân được biết, tạo sự
đồng thuận của người dân, chính quyền địa phương khi triển khai dự án. Tuy
nhiên, qua đối thoại, tham vấn cộng đồng, vẫn còn một số người dân có ý kiến
chưa đồng thuận với việc triển khai dự án thủy điện Đăk Bla 3.
Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang sắp xếp tổ chức làm việc với các
ngành, địa phương có liên quan để xem xét, đánh giá việc đầu tư thủy điện Đăk
Bla 3 nêu trên. Sau khi có kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị
chức năng thông tin cụ thể để cử tri được biết.
Câu 102. Cử tri A Phưk, thôn Kon Tum Kơ Pơng, phường Thắng Lợi
Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các xã Đăk Rơ Wa,
Đăk Blà.
(61)
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kiến nghị: Hiện nay, đất đai của người dân tộc thiểu số bị nhà nước thu hồi để
thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, nhưng giá bồi thường quá thấp,
Nhân dân chưa đồng thuận. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét,
nhất là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số.
Trả lời: Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Kon Tum đã triển khai
nhiều Dự án, trong đó có dự án trên địa bàn phường Thắng Lợi; việc bồi thường
đất phải thực hiện tổ chức xác định giá đất cụ thể, giá đất cụ thể được xác định
tại thời điểm Khi Nhà nước thu hồi đất. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 đã ủy quyền
cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc xác định và phê duyệt giá đất cụ
thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (Sau khi có kết quả thẩm
định của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh) đối với trường hợp phải thuê đơn vị
tư vấn để xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất.
Thực hiện quy định trên, việc xác định giá đất cụ thể, giá đất cụ thể được
xác định tại thời điểm Khi Nhà nước thu hồi đất tại phường Thắng lợi, trong
năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã hợp đồng thuê đơn vị Tư
vấn phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường thực hiện điều tra khảo sát giá thị
trường, xây dựng giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường thực hiện dự án; trình
Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tổ chức thẩm định (62) (Đã được Hội đồng thẩm
định giá đất của tỉnh thống nhất tại Văn bản 3624/HĐTĐGĐ ngày 12 tháng 9
năm 2021 và Văn bản 641/HĐTĐGĐ ngày 21 tháng 02 năm 2022), Ủy ban nhân
dân thành phố Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số số 3183/QĐ-UBND ngày
14/9/2021. Với giá đất cụ thể như sau:
a) Đất Nông nghiệp:
- Đất trồng cây lâu năm: 43.800 đồng/m2;
- Đất trồng cây hàng năm khác: 63.250 đồng/m2;
- Đất trồng lúa nước 2 vụ: 78.000 đồng/m2;
- Đất trồng lúa nước 1 vụ: 65.520 đồng/m2;
- Đất nuôi trồng thủy sản: 69.930 đồng/m2;
- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định
là đất ở, nằm xen kẽ trong khu vực đất ở tại đô thị: 208.500 đồng/m2;
b) Đất ở tại đô thị:
- Đường bao khu dân cư phía Bắc (đoạn thuộc phường Thắng Lợi):
2.832.500 đồng/m2;
- Các đường, đoạn đường, các ngõ hẻm, hẻm nhánh là đường nhựa hoặc
bê tông chưa quy định giá trong bảng giá đất thuộc phường Thắng Lợi, thành
phố Kon Tum: 2.785.000 đồng/m2;
Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum, năm 2022 đối với
Dự án Kè chống lũ, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng); Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày
23 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum làm cơ sở tính tiền bồi thường (trong đó có giá đất cụ thể
tại phường Tháng lợi: Đất trồng cây lâu năm: 43.800 đồng/m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 65.000 đồng/m2.)
(62)
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- Các đường quy hoạch và các đường, đoạn đường, các ngõ hẻm, hẻm
nhánh là đường đất chưa quy định giá trong bảng giá đất thuộc phường Thắng
Lợi, thành phố Kon Tum: 1.620.000 đồng/m2;
Riêng đối với đất nông nghiệp, ngoài việc bồi thường theo giá đất cụ thể,
Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ tìm kiếm việc làm chuyển đổi nghề nghiệp:
Mức hỗ trợ đất nông nghiệp: Bằng 02 lần giá đất trong Bảng giá đất (riêng đất
trồng lúa nước bằng 03 lần giá đất trong bảng giá đất).63
Theo đó, việc tổ chức xây dựng xác định giá đất cụ thể để thực hiện triển
khai các Dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum nói chung và Phường Thắng lợi
nói riêng thực hiện đảm bảo theo quy trình, quy định. Do vậy, đề nghị Ủy ban
nhân dân thành phố Kon Tum tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Thắng
Lợi phối hợp cùng các Phòng, Ban, Đoàn thể có liên quan tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến đến cử tri trên địa bàn phường biết để thực hiện.
Câu 103. Cử tri A Mai, thôn Plei Trum - Đăk choãh, phường Ngô Mây
kiến nghị: Thôn Pleitrum - Đăk choãh là thôn đặc biệt khó khăn. Nhân dân
trong thôn được hưởng chế độ bảo hiểm thôn đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, tới
thời điểm hiện nay thì thẻ bảo hiểm đã hết hạn sử dụng và chưa được gia hạn đã
gây khó khăn cho trong việc khám chữa bệnh của Nhân dân. Đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, có biện pháp cấp thẻ bảo hiểm đồng loạt, sớm, kịp thời
cho Nhân dân trên địa bàn thôn, để Nhân dân thuận tiện trong việc khám chữa
bệnh tại các cơ sở y tế.
Trả lời: Theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thì thôn Plei Trum - Đăk Choăh
(Thuộc phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum) là thôn đặc biệt khó khăn thuộc
vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm
2014; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo
hiểm y tế thì “Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh
sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã
đảo, huyện đảo” được cấp thẻ BHYT (do ngân sách nhà nước đóng BHYT).
Như vậy, người dân đang sinh sống tại thôn Plei Trum-Đăk Choãh thuộc trường
hợp được cấp thẻ BHYT (Do ngân sách nhà nước đóng BHYT).
Theo quy định tại Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội(64) thì người làm
công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã hoặc người được Ủy ban
nhân dân cấp xã phân công căn cứ vào các thôn đặc biệt khó khăn tiến hành rà
Quy định tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Ban hành Thông tư hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
quản lý.
(63)
(64)
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soát, đối chiếu với danh sách cấp thẻ BHYT năm trước, lập danh sách tăng,
giảm người đang sinh sống tại vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã duyệt. Ủy ban nhân dân cấp xã gửi danh sách đã
được phê duyệt cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định, lập
văn bản đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT.
Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện gia hạn thẻ BHYT kịp
thời ngay từ đầu năm 2022 cho toàn bộ người dân đang sinh sống tại Thôn Plei
Trum - Đăk Choãh. Ngoài ra, theo quy định thẻ BHYT chỉ cấp một lần, hàng
năm sẽ được gia hạn sử dụng trên hệ thống và người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT
đã cấp trước đó để tiếp tục đi khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp người dân
chưa được gia hạn thẻ BHYT do Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách thiếu,
liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Ngô Mây lập danh sách bổ sung đề nghị cơ
quan Bảo hiểm xã hội cấp, gia hạn thẻ BHYT theo quy định. Trường hợp người
dân mất thẻ có thể sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại di động để đi khám
bệnh, chữa bệnh hoặc đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum (số 179 Ba
Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) để được cấp lại thẻ BHYT theo
quy định.
II. HUYỆN ĐĂK HÀ
Câu 104. Cử tri Đào Văn Thiêm, Trưởng Công an xã Đăk La kiến
nghị: Chúng tôi được phân công về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Đăk
La theo Đề án của UBND tỉnh đã được 4 năm, nhưng hiện tại Công an xã mới
chỉ được bố trí nhà làm việc, chưa có các công trình phụ để phục vụ sinh hoạt;
đồng thời kinh phí chi cho các hoạt động chỉ được cấp 500 ngàn
đồng/người/năm là quá ít so với nhiệm vụ được giao. Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo Công an tỉnh quan tâm về nội dung trên đối với Công an xã Đăk La nói
riêng và Công an các xã trên địa bàn tỉnh nói chung.
Trả lời: Theo quy định bảo đảm kinh phí về cơ sở vật chất và hoạt động
của Công an xã chính quy(65), Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chức
năng Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, theo đó:
- Về xây dựng công trình phụ để phục vụ sinh hoạt cho Công an xã Đăk
La: Tháng 01/2022, bằng nguồn kinh phí tự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ, cùng
với nguồn xã hội hóa đã xây dựng được công trình phụ (nhà vệ sinh) để phục vụ
sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ Công an xã Đăk La.
- Về chế độ, chính sách (lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác) cho
Công an xã Đăk La: Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Đăk Hà chi trả đầy
đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ, đồng thời đảm bảo nguồn kinh
Điều 8 (Bảo đảm kinh phí về cơ sở vật chất và hoạt động của Công an xã chính quy) của Nghị định số 42/2021/NĐ-CP
ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy: “Kinh phí bảo đảm về cơ sở vật chất
và hoạt động của Công an xã chính quy do ngân sách nhà nước đảm bảo và được sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước
hàng năm của Bộ Công an và các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước
hiện hành. Việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước,
Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
Khoản 3, Điều 11 (Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp) của Nghị định số 42/2021/NĐ-CP: “Bảo đảm trụ sở hoặc nơi
làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện,
các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã”.
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phí để Công an huyện Đăk Hà chi trả cho cán bộ, chiến sỹ. Theo đó, Công an
huyện Đăk Hà đã chi trả đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ theo
quy định, trong đó có Công an xã Đăk La. Bên cạnh đó, mặc dù nguồn kinh phú
phục vụ các mặt công tác còn hạn hẹp, nhưng Công an huyện Đăk Hà cũng đã
quan tâm hỗ trợ kinh phí văn phòng phẩm đảm bảo cho Công an xã Đăk La.
Câu 105. Cử tri Nguyễn Tấn Phát, thôn 4, xã Hà Mòn kiến nghị: Thực
hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Bộ Chính trị về
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực
hiệu quả; tháng 12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã hoàn thành sắp xếp
bố trí Công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã. Bản thân tôi là
Phó Trưởng Công an xã công tác được 17 năm phải nghỉ việc. Căn cứ Nghị định
số 73/2009/NĐ-CP ngày ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Pháp lệnh công an xã quy định “Phó trưởng Công an xã và
Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì
lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính
bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng”. Tuy nhiên, căn cứ văn bản
số 3472/SNV-XDCQ &TCBM ngày 29 tháng 12 năm 2021 về việc giải quyết chế
độ trợ cấp một lần cho Công an xã không chính quy có thời gian công tác liên tục
đủ 15 năm trở lên nghỉ việc, thì thiệt thòi cho bản thân tôi và các đồng chí đã là
Phó trưởng Công an xã và Công an viên khi nghỉ việc vì lý do chính đáng. Mặt
khác, tôi nghỉ việc từ tháng 12/2018, còn Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành
năm 2020. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho tôi được hưởng chế hộ theo
quy định tại Nghị định 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ.
Trả lời: Tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày
07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Công an
xã quy định: "Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác
liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng
trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân
phụ cấp hiện hưởng". Đồng thời, tại Văn bản số 1670/BCA-V28 ngày 11 tháng
7 năm 2016 của Bộ Công an hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã
theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể về các trường hợp Công
an xã nghỉ việc vì lý do chính đáng; theo đó: "Nghỉ việc vì lý do chính đáng: Do
sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác; do hoàn cảnh gia đình có khó
khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn) hoặc ra nước ngoài để định cư, không
vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xét, quyết
định cho nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định trên và được
thực hiện đối với các trường hợp nghỉ việc kể từ ngày Pháp lệnh Công an xã có
hiệu lực (từ ngày 01 tháng 7 năm 2009)”. Như vậy, theo như hướng dẫn trên,
trường hợp Công an xã nghỉ việc do bố trí công an chính quy không nằm trong
lý do nghỉ việc vì lý do chính đáng.
Tuy nhiên, để kịp thời động viên, tạo điều kiện cho số Công an xã không
chính quy nghỉ việc sau nhiều năm công tác theo Nghị quyết số 22-NQ/TW(66)
(66)

Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
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ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Bộ Chính trị; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các
văn bản(67) đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công an cho chủ trương địa phương được
chi trả chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP
ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Pháp lệnh Công an xã.
Theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7745/BTC-NSNN Ngày 08
tháng 7 năm 2019(68), Bộ Công an tại Công văn số 1046/BCA-V05 ngày 25
tháng 3 năm 2020(69) và Bộ Nội vụ tại Công văn số 1157/BNV-CQĐP ngày 06
tháng 3 năm 2020 (sau khi thống nhất với Bộ Công an(70)), trong đó tại tại điểm
d Mục 3 có ý kiến “ Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số
163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng ngân sách của
địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp
xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên
trách cấp xã dôi dư (bao gồm các trường hợp là Trưởng Công an xã, Phó
Trưởng Công an xã, Công an viên).
Trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một
số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố
trên địa bàn tỉnh Kon Tum; trong đó đề xuất các chế độ chính sách hỗ trợ thôi
việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư (bao gồm các
trường hợp là Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên).
Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 36/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách
đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố,
người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố (71). Theo đó, Nghị quyết
số 36/2020/NQ-HĐND đã quy định về chế độ chính sách hỗ trợ thôi việc đối với
người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư (bao gồm các trường hợp là
Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên).
Như vậy, các trường hợp là Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã,
Văn bản số 1372/UBND-KTTH ngày 05 tháng 6 năm 2019; số 209/UBND-KTTH ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương thực hiện chế độ, chính sách đối với Công an xã nghỉ việc theo chủ trương thí điểm
bố trí Công an chính quy.
(68) Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với công an xã nghỉ việc theo chủ trương thí điểm bố trí công an chính quy, trong đó Bộ
Tài chính trả lời nội dung ngày thuộc thẩm quyền của ngành Công an.
(69) Bộ Công an có ý kiến: “Việc chủ trì, tham mưu đề xuất chế độ chính sách đối với công an xã thuộc chức năng của Bộ Nội vụ. Vì
vậy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trao đổi xin ý kiến của Bộ Nội vụ. Trong khi Bộ Nội vụ chưa có ý kiến; đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: “Căn cứ quy
định tại Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân
dân cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư” trình
Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định mức chi thôi việc đối với Công an xã nghỉ việc theo quy định hiện hành”.
(70) Về việc giải quyết một số vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15 tháng 3 năm 2018; Nghị quyết số
653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019.
(71) Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND.
(67)

67

Công an viên (trong đó có cử tri Nguyễn Tấn Phát) đã được hưởng chế độ hỗ trợ
thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư theo quy
định. Ngoài ra, để giải quyết dứt điểm vướng mắc của cử tri trong giải quyết chế
độ, chính sách đối với các trường hợp là Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công
an xã, Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên theo quy
định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính
phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nội vụ đã tiếp tục có Văn bản số
392/SNV-XDCQ&TCBM ngày 22 tháng 02 năm 2022 đề nghị Bộ Nội vụ có ý
kiến về các trường hợp trên. Sau khi Bộ Nội vụ có văn bản trả lời, Ủy ban nhân
dân tỉnh thông tin đến cử tri.
Câu 106. Cử tri Nguyễn Tấn Phát, thôn 4, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà
kiến nghị:"Các trường hợp là Công an viên của thôn hiện nay nghỉ việc theo
Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND của
Hội đồng nhân dân tỉnh; vậy sau khi nghỉ việc vì lý do chính đáng có được tính
vào thời gian công tác theo Pháp lệnh Công an xã không? Đề nghị Ủy ban nhân
dân tỉnh quan tâm, trả lời cử tri biết.
Trả lời: Tại Khoản 3, Pháp lệnh Công an xã 2008 quy định: "Phó trưởng
Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên
nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần". Đồng thời,
tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh công an xã hướng
dẫn cụ thể nội dung này: "Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian
công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên, nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì
được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng
mức bình quân phụ cấp hiện hưởng". Như vậy, theo như quy định trên Công an
viên sau khi nghỉ việc vì lý do chính đáng nếu có thời gian công tác liên tục thì
mới được tính vào thời gian công tác theo Pháp lệnh Công an xã 2008 và Nghị
định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ.
Câu 107. Cử tri A Díp, thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi kiến nghị: Từ khi
có các Công ty thủy điện xây dựng công trình thủy điện trên địa bàn xã Đăk Pxi
thì Tỉnh lộ 677 xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn qua thôn Krong Đuân. Đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra và
yêu cầu các công ty thủy điện có trách nhiệm tu sửa Tỉnh lộ 677 để đảm bảo an
toàn giao thông cho Nhân dân.
Trả lời: Tỉnh lộ 677 (đường Đăk Kôi - Đăk Pxi) từ Km12+800 đến
Km16+600 đoạn qua thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi. Trong quá trình thi công
xây dựng thủy điện Đăk Trưa 1 và 2 xuống cấp; tuy nhiên sau khi xây dựng
xong, Công ty thủy điện Đức Bảo đã tiến hành sửa chữa đường và hoàn trả
nguyên trạng trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo giao thông
cho Nhân dân lưu thông.
Câu 108. Cử tri Hồ Tấn Đông, thôn 7, xã Ngọc Wang kiến nghị: Tỉnh lộ
671 đi qua địa bàn thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà (đoạn cây số 7) có dấu
hiệu sạt lở do mùa mưa bão năm 2021 gây ra, nếu không khắc phục kịp thời thì
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mùa mưa năm 2022 sẽ bị sạt lở. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao
thông vận tải kiểm tra, khắc phục.
Trả lời: Tỉnh lộ 671, đoạn qua xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà (đoạn
Km7) có dấu hiệu sạt lở đã được các ngành liên quan kiểm tra, thống kê tình
hình sạt lở, tuy nhiên qua rà soát, nhu cầu đầu tư khắc phục, sửa chữa các tuyến
đường do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh là rất lớn trong lúc khả năng
cân đối ngân sách tỉnh còn khó khăn và đang thực hiện các dự án cấp thiết, do
đó việc khắc phục sạt lở sẽ được xem xét trong thời gian tới khi cân đối được
nguồn vốn.
Câu 109. Cử tri Vương Thị Thu, thôn 1, xã Hà Mòn kiến nghị: Hiện nay,
các phương tiện giao thông đi lại rất nhiều trên Tỉnh lộ 671, trong khi đó đoạn
qua địa phận thôn 1, xã Hà Mòn có lòng đường hẹp, 2 bên lề đường thấp hơn mặt
đường khoảng 20-30 cm, thường xuyên gây tai nạn giao thông. Đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải xem xét, đầu tư mở rộng đường hoặc
tạm thời đổ thêm cấp phối 2 bên lề đường cho bằng với mặt đường để thuận tiện
cho Nhân dân tham gia giao thông và đảm bảo an toàn giao thông.
Trả lời: Việc đầu tư nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn qua xã Hà Mòn
đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải triển khai chủ trương
đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km17+00;
Km42+400-Km49+500 tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm
2021. Sở Giao thông vận tải đã triển khai bước khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu
khả thi. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và
đơn vị quản lý đường đắp lề những vị trí sâu, nguy hiểm để đảm bảo an toàn
giao thông
III. HUYỆN SA THẦY
Câu 110. Cử tri A Đứu, thôn K’Bay, xã Hơ Moong kiến nghị: Thôn
K’Bay có khoảng 90 hộ dân đã canh tác ổn định tại khu vực xã Pô Kô, huyện
Đăk Tô từ năm 2006 đến nay (diện tích khoảng 160 ha). Diện tích đất này chồng
lấn với đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô. Sau nhiều lần giải
quyết, tỉnh đã thống nhất giữ nguyên hiện trạng, người dân không được mở rộng
thêm. Để người dân yên tâm sản xuất, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
tạo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có đất tại
khu vực trên.
Trả lời: Tại Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi đất giao về cho địa phương
quản lý, giao đất cho Cty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô để quản lý sử dụng
(Trong đó, diện tích đất giao cho Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đăk Tô tại xã Pô
Kô là 784,53 ha đất rừng sản xuất). Hiện số hộ dân xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy
sản xuất trên diện tích đất giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô tại xã
Pô Kô là 153 ha/115 hộ, trong đó có 23 hộ trồng cà phê, còn lại trồng mỳ.
Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện
Đăk Tô và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô (02 lần, vào năm 2018,
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2019) để bàn biện pháp giải quyết diện tích đất của 115 hộ sản xuất trên đất rừng
sản xuất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô tại xã Pô Kô từ năm
2006 nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn của người dân xã Hơ Moong. Lý
do: Phần diện tích đất này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty
TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô quản lý, sử dụng. Để giải quyết ý kiến này, đề
nghị các hộ dân xã Hơ moong giữ nguyên hiện trạng, không phát sinh thêm và
chỉ sản xuất cây hằng năm, không trồng cây công nghiệp hoặc ký kết với Công
ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô để trồng rừng sản xuất (Nội dung phía Công
ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô đề nghị phương án các hộ dân xã Hơ Moong
ký kết với Công ty để trồng rừng và hưởng lợi theo quy định của Luật Lâm
nghiệp hiện hành)”; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Sa Thầy
phối hợp với các đơn vị liên quan, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, tổ chức kiểm
tra, rà soát đánh giá lại hiện trạng phần diện tích đất các hộ dân đang canh tác
chồng lấn lên diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô
tại xã Pô Kô, để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thu hồi và giao về cho
địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo quy định; đồng thời làm cơ sở cho Ủy
ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho các
hộ gia đình, cá nhân theo quy định.
Câu 111. Cử tri xã Ya Ly kiến nghị: Hiện nay, nước lòng hồ thủy điện Yaly
(khu vực từ thôn Kiến Hưng đến làng Tum) bị ô nhiễm nghiêm trọng, một số loại
thủy sản nhỏ không thể sinh sống, cây trồng gần hồ kém phát triển, nguyên nhân ô
nhiễm vẫn chưa được xác định. Ngoài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, việc ô
nhiễm còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân. Đề nghị Ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân
huyện Sa Thầy khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm, đồng thời có giải
pháp xử lý, khắc phục để Nhân dân yên tâm sản xuất, sinh sống.
Trả lời: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số
183/UBND-NNTN ngày 19 tháng 01 năm 2022 “Về kiểm tra, xác minh thông
tin lòng hồ Ya Ly bị ô nhiễm”. Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Sở Tài nguyên và
Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở
Khoa học và Công nghệ, Phòng Cảnh sát môi trường, Ủy ban nhân dân huyện
Sa Thầy và Ủy ban nhân dân xã Ya Ly tiến hành kiểm tra thực tế, thực hiện lấy
mẫu quan trắc môi trường nước để xác minh thông tin phản ánh về việc lòng hồ
thủy điện IaLy bị ô nhiễm. Kết quả kiểm soát chất lượng nước thải của 02 Nhà
máy (gồm: kết quả phân tích mẫu tại hiện trường và kết quả quan trắc tự động)
có xả nước thải ra suối Đăk Sia (nằm ở phía đầu nguồn của hồ Ya Ly) cho thấy
nước thải của cả 02 Nhà máy đều đạt cột A của quy chuẩn cho phép (72). Đối với
mẫu nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại
thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (dẫn nước từ nguồn nước suối Đăk Sia)
cơ bản đảm bảo chất lượng dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi (đạt cột B1 của
QCVN 08-MT:2015/BTNMT); có 02 chỉ tiêu vượt cột B1 (gồm COD và PO43--P)
nhưng không đáng kể (từ 1,03 đến 1,4 lần).
QCVN 01-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên; QCVN
63:2017/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.
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Đối với mẫu nước hồ Ya Ly: Nguồn nước hồ YaLy có nồng độ chất rắn lơ
lửng tại 02 vị trí quan trắc cao: tại vị trí cách cầu Đông Hưng 1000m về phía hạ
lưu chỉ đạt cột B2 (Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với
yêu cầu chất lượng thấp); tại vị trí dưới chân cầu Đông Hưng vượt cột B2 2,2
lần. Nồng độ chất hữu cơ (thể hiện qua chỉ số BOD5, COD và Amoni) trong
nước khá cao: Nồng độ COD tại cả 02 vị trí quan trắc đều vượt cột B2 (Dùng
cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng
thấp) từ 1,6-1,9 lần; Nồng độ BOD520 tại 02 vị trí quan trắc đều vượt cột B1
(Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu
cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B2) từ
1,1-1,4 lần; Nồng độ amoni tại 02 vị trí quan trắc chỉ đạt cột B1.
Qua kiểm tra thực tế và kết quả phân tích mẫu nước do Trung tâm Quan
trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum thực hiện có thể nhận định nước hồ
Ya Ly bị ô nhiễm (nước có màu xanh đậm, nổi váng, đặc biệt tại vị trí dưới
chân cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy) là do dư
thừa các chất dinh dưỡng trong nước (thể hiện qua nồng độ các chất hữu cơ).
Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ
đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân
dân huyện Sa Thầy và Ủy ban nhân dân xã Ya Ly tiến hành kiểm tra thực tế,
thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường nước mặt để theo dõi diễn biến chất
lượng nước hồ Ya Ly. Trung tâm Quan trắc đã thực hiện lấy 03 mẫu nước mặt
(01 mẫu tại hồ Ya Ly cách cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Yaly,
huyện Sa Thầy khoảng 1000 m về phía hạ lưu; 01 mẫu hồ Ya Ly tại khu vực
dưới chân cầu Đông Hưng và 01 mẫu tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu,
nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy). Qua kết quả
phân tích (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) như sau:
- Đối với mẫu nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng
thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Dẫn nước từ nguồn nước
suối Đăk Sia): Chất lượng nước tại mương thủy lợi tại đợt quan trắc thứ 2 (ngày
10 tháng 02 năm 2022) tốt hơn rất nhiều so với đợt quan trắc lần đầu (ngày 21
tháng 01 năm 2022); Chất lượng nước đảm bảo sử dụng tốt cho mục đích cấp
nước sinh hoạt (Tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đạt cột A1 của QCVN 08MT:2015/BTNMT: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp
dụng xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác
như loại A2, B1 và B2).
- Đối với mẫu nước hồ Ya Ly: Chất lượng nước hồ Ya Ly khu vực thôn
Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy tại 02 vị trí quan trắc đợt 2 (ngày 10
tháng 02 năm 2022) đã được cải thiện rất nhiều so với thời điểm lấy mẫu ngày
21 tháng 01 năm 2022, không phát hiện thấy có hiện tượng nổi váng xanh, nước
trong bình thường. Tất cả các thông số quan trắc tại cả 02 vị trí đều đạt Cột B 1
của QCVN 08-MT:2015/BTNMT đảm bảo cho mục đích sử dụng tưới tiêu thủy
lợi, phù hợp với hiện trạng sử dụng nước tại khu vực.
Như vậy, không còn tình trạng ô nhiễm hữu cơ nước mặt hồ Ya Ly tại khu
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vực thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy. Tuy nhiên, để tăng cường giám
sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo nội dung Công
văn số 266/UBND-NNTN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tăng cường giám sát việc thực
hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo nội dung Công văn số
266/UBND-NNTN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ
đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Thầy phối hợp với Ủy ban nhân
dân xã Ya Ly: Thông báo kết quả quan trắc mẫu nước cho người dân được biết;
tăng cường giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các Nhà máy
sản xuất trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thu dọn triệt
để các phế phẩm từ quá trình canh tác nông nghiệp trong vùng bán ngập, đặc
biệt là cây mỳ sau khi thu hoạch xong; thực hiện thu hoạch mỳ theo đúng thời
vụ, phù hợp với thời điểm nước hồ dâng lên nhằm hạn chế việc phát thải các
chất hữu cơ (cành, lá, củ mỳ) vào lòng hồ làm ảnh hưởng đến môi trường và
chất lượng nước hồ và tiếp tục theo dõi diễn biến nước hồ Ya Ly, kịp thời thông
báo với Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp lấy mẫu quan trắc (trong
trường hợp cần thiết).
Câu 112. Cử tri Đoàn Văn Thanh, làng Lút, xã Ya Tăng kiến nghị:
Theo Công văn số 6572/BQP-CT ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Bộ Quốc
phòng về giải quyết chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người; trên địa bàn
xã Ya Tăng có 04 trường hợp là bà Y Dỗ, bà Quyn, bà Y Rơi và ông Rơ Châm
Bơn đủ điều kiện để hưởng chế độ bệnh binh đối với quân nhân là dân tộc ít
người tham gia kháng chiến chống Mỹ trở về địa phương. Vì lý do trong quá
trình thực hiện, có một số địa phương xuất hiện tình trạng làm giả hồ sơ, giấy tờ
để trục lợi chính sách nên ngày 07/3/2013 Tổng cục Chính trị có văn bản số
325/CT-CS về việc ngưng giải quyết chế độ bệnh binh là quân nhân dân tộc ít
người. Khi ngưng thực hiện Công văn số 6572/BQP-CT, các trường hợp trên đã
được hướng dẫn làm hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số
290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg. Tuy nhiên, định mức trợ
cấp một lần cho các đối tượng thấp, gây thiệt thòi cho bản thân các trường hợp
có đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, có chính sách trợ cấp hằng tháng cho các đối
tượng bệnh binh là quân nhân dân tộc ít người.
Trả lời: Căn cứ tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 50 Nghị định số
131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết
và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chi trả trợ cấp hằng tháng, không có
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh binh và quyết định trợ cấp, phụ cấp. Các
cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ra quyết
định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người
thuộc quyền quản lý. Vậy trường hợp kiến nghị của cử tri huyện Sa Thầy đề
nghị các đối tượng liên hệ với Ban Chỉ huy quân sự huyện Sa Thầy để được
hướng dẫn xác lập hồ sơ theo quy định.
Câu 113. Cử tri xã Sa Sơn kiến nghị: Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh
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ban hành Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng truyền thống các dân
tộc thiểu số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2025”, trong đó có chọn làng
Bargốc, xã Sa Sơn tham gia Đề án. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân
dân xã đã tiến hành triển khai một số nội dung như tổ chức dạy nghề, tổ chức
tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương tiêu biểu trong tỉnh…
Tuy nhiên, đến nay Đề án vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án
để góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung, bảo tồn và phát huy giá trị
văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Bargốc nói riêng.
Trả lời: Tại Quyết định 1308/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019,
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị
văn hóa làng truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 2025” đã lựa chọn làng Bargốc, xã Sa Sơn để thí điểm thực hiện. Sau khi Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển
khai các bước nhằm thực hiện dự án: khảo sát thực địa, xây dựng nội dung, kinh
phí và có Tờ trình số 155/TTr-SVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc
đề xuất thực hiện Dự án “Bảo tồn làng văn hóa truyền thống Bar Gốc dân tộc
Gia Rai tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum theo Dự án 6 thuộc Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021-2025. Sau khi có kinh phí phân bổ của Trung ương về địa phương,
Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các
đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Đề án theo quy định.
IV. HUYỆN ĐĂK TÔ
Câu 114. Cử tri xã Đăk Trăm kiến nghị: Trên địa bàn xã Đăk Trăm có
01 vùng sản xuất nông nghiệp lớn, với diện tích hơn 1.000 ha (lúa nước, mỳ, cao
su, cà phê…) nằm ở khu vực hữu ngạn sông Đăk Tờ Kan (kéo dài từ thôn Tê Pên
đến thôn Đăk Dring). Tuy nhiên, việc đi lại sản xuất, vận chuyển nông sản của
Nhân dân khu vực này gặp nhiều khó khăn do mới có cầu treo chưa có cầu cứng
qua sông Đăk Tờ Kan. Điều này cũng gây hạn chế đến việc thu hút đầu tư vào
địa bàn xã (do thời gian qua một số nhà đầu tư đã đến khảo sát đầu tư dự án
chăn nuôi gia súc, phát triển nông nghiệp tại đây nhưng còn vướng về việc lưu
thông, vận chuyển hàng hóa qua sông nên chưa triển khai được). Đề nghị Ủy
ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng bê tông cốt thép (có quy mô lớn)
bắt qua sông Đăk Tờ Kan tại khu vực này nhằm thu hút đầu tư, đồng thời phục
vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của Nhân dân ngày càng tăng.
Trả lời: Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó đã giao chi tiết kế
hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án(73). Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư xây dựng
dự án bê tông cốt thép bắt qua sông Đăk Tờ Kan chưa có quy mô nhu cầu cụ thể.
Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô rà soát lại quy mô đầu tư của dự
Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22
tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 và Quyết định số
994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
(73)
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án, đồng thời rà soát mục tiêu, nội dung của các chương trình hỗ trợ từ ngân
sách trung ương như các Chương trình mục tiêu quốc gia để xem xét dự án có
phù hợp với đối tượng, mục tiêu theo quy định của các Chương trình hay
không? Trường hợp phù hợp với mục tiêu của các Chương trình hỗ trợ từ ngân
sách trung ương, đề nghị huyện tổng hợp danh mục để Sở Kế hoạch và Đầu tư
có cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí theo quy định.
Câu 115. Cử tri thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Công tác bình xét hộ gia đình
văn hóa hàng năm còn nhiều bất cập, việc đánh giá các tiêu chí theo sổ hộ gia
đình văn hóa triển khai ở thôn, khối còn phức tạp, khó hiểu, nặng tính hình thức,
chưa đi vào thực tế. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan có giải pháp và
hướng dẫn để đơn giản hóa việc bình xét hộ gia đình văn hóa, đảm bảo việc
bình xét hiệu quả, thực chất.
Trả lời: Hiện nay việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn
hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” thực hiện theo Nghị định số
122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét
tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn
hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Hướng dẫn số 679/VHCS-NSVH
ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Cục Văn hóa cơ sở về việc triển khai thực hiện
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đã ban hành Văn Bản số 83/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ ngày 22 tháng 01 năm
2019 hướng dẫn Ủy ban nhân dân và Phòng Văn hóa, thông tin các huyện thành
phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Về thủ tục, hồ sơ bình xét các danh
hiệu văn hóa đã được quy định cụ thể, chi tiết tại Nghị định đảm bảo tính thống
nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về thi đua khen thưởng;
đảm bảo việc bình xét danh hiệu văn hóa được khách quan, dân chủ, công khai,
tránh hiện tượng xét tặng tràn lan, hình thức, không đúng thành tích; đáp ứng
yêu cầu thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở hiện nay.
Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các đợt kiểm tra
“Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh”,
trong đó chú trọng kiểm tra việc bình xét các danh hiệu văn hóa, cùng Ủy ban
nhân dân cấp huyện, xã tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình
triển khai Nghị định; tuyên truyền sâu rộng các tiêu chí bình xét danh hiệu “Gia
đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP để tạo sự
đồng thuận trong nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Thời gian đến, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết, xây
dựng đời sống văn hóa tỉnh) rà soát, tham mưu, đề xuất về bình xét các danh
hiệu văn hóa theo quy định. Trong đó nghiên cứu, kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch sớm rà soát, đề xuất điều chỉnh những vấn đề còn bất cập
trong Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ, như giảm bớt các biểu mẫu không cần thiết, biểu mẫu ngắn gọn, đầy
đủ, để dễ thực hiện tại cơ sở.
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V. HUYỆN NGỌC HỒI
Câu 116. Cử tri A Chờ, thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong kiến nghị: Công
trình đầu tư đường điện do Sở Công Thương làm chủ đầu tư tại thôn Giang Lố 2
vào tháng 3/2019 đã hoàn thành việc chôn trụ, kéo dây và đã tiến hành việc đấu
nối. Theo văn bản trả lời của Sở Công Thương (74) thì dự kiến đến hết tháng
12/2021, các xã trong Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Đăk
Dục, Đăk Ang, Đăk Xú, Sa Loong) sẽ đóng điện trạm biến áp đưa vào sử dụng,
nhưng thực tế đến tháng 01/2022 vẫn chưa có điện (xã đã liên hệ với Điện lực
Ngọc Hồi được trả lời là công tơ chưa được kiểm định nên chưa đóng điện). Đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan hoàn thành công trình
để có điện sinh hoạt và sản xuất cho Nhân dân trên địa bàn.
Trả lời: Công trình đầu tư đường điện do Sở Công Thương làm chủ đầu
tư thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong đã được triển khai thi công, nghiệm thu đóng
điện kỹ thuật vào tháng 12 năm 2021. Hiện nay Điện lực Ngọc Hồi đang thực
hiện các thủ tục tiếp nhận, khảo sát, lập phương án để chuyển công tơ khách
hàng từ lưới điện cũ đang vận hành sang lưới điện mới để cấp điện đảm bảo an
toàn, liên tục. Tuy nhiên, phải kéo đường dây sau công tơ điện về nhà hơi xa,
chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Do khối lượng các hạng mục trên địa bàn rất
nhiều, rải đều các xã. Mặt khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình về
nhân lực và cung ứng vật tư, thiết bị có gặp một số khó khăn, trở ngại nên việc
triển khai di dời công tơ của khách hàng có bị chậm trễ. Điện lực ưu tiên xử lý
trước các khu vực khách hàng ở xa đường dây và dây sau công tơ kéo vượt
đường quốc lộ. Đơn vị xây dựng kế hoạch đến hết tháng 4 năm 2022 sẽ hoàn
thành di dời công tơ các hộ dân cung cấp điện cho các hộ dân đảm bảo an toàn,
liên tục. Trong thời gian tới, Điện lực Ngọc Hồi thực hiện di chuyển, lắp đặt
công tơ điện về vị trí mới. Đề nghị các hộ sử dụng điện thực hiện các biệp pháp
đảm bảo an toàn đối với đường dây điện sau công tơ hiện đang sử dụng (do hộ
sử dụng điện tự xây dựng) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Câu 117. Cử tri Nguyễn Quang Bình, thôn 2, xã Đăk Kan kiến nghị:
Quốc lộ 14C (đoạn từ kho phân Minh Trí đến cửa hàng xăng dầu Petrolimex số
31, vị trí đầu đường đi vào thôn 2 gần công chào của xã Đăk Kan) đã được Sở
Giao thông vận tải làm biển cảnh báo nguy hiểm và gờ giảm tốc độ để đảm bảo
an toàn giao thông. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông tại đoạn đường
này (vì lưu lượng phương tiện tham gia nhiều và thường hay xảy ra tai nạn giao
thông), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục
kiểm tra, lắp thêm biển cảnh báo nguy hiểm và lắp thêm đèn cảnh báo giao
thông (đèn báo vàng) để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện
khi tham gia giao thông tại đoạn đường này.
Trả lời: Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao
thông vận tải tiếp tục theo dõi và cắm bổ sung biển cảnh báo nguy hiểm để đảm
bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến này.
Công văn số 2403/SCT-ỌLNL ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến
nghị của cừ tri huyện Ngọc Hồi”.
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VI. HUYỆN TU MƠ RÔNG
Câu 118. Cử tri xã Đăk Na kiến nghị: Hiện nay, Tỉnh lộ 678 (đoạn từ xã
Đăk Sao đến Đăk Na) bị hư hỏng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị
quản lý Tỉnh lộ 678 hàng năm sửa chữa và nạo vét mương thoát nước 2 bên
đường để nước không chảy tràn trên mặt đường gây hư hỏng đường.
Trả lời: Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tăng
cường theo dõi, chỉ đạo đơn vị quản lý đường nạo vét rãnh đất để thoát nước dọc
nhưng tình trạng người dân vẫn chặn mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu, dẫn
đến việc nước tràn trên mặt đường, vào nhà dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân
huyện Tu Mơ Rông và xã Đăk Na tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân
không được xả rác, tập kết đất, cát trên lề đường, rãnh đất…góp phần gây tắc
nghẽn hệ thống thoát nước. Việc sửa chữa hư hỏng lớn trên tuyến Đường tỉnh
678 đã có kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân
dân tỉnh sẽ giao Sở Giao thông vận tải thông tin ngay để cử tri được biết, giám
sát khi bố trí được nguồn vốn để thực hiện.
Câu 119. Cử tri xã Đăk Na kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với huyện Tu Mơ Rông và huyện
Đăk Glei để kiểm tra, xác định lại việc cắm cột mốc ranh giới giữa 2 huyện, cụ
thể cột mốc (xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông với xã Xốp, huyện Đăk Glei) để
tránh trường hợp xâm lấn đất lẫn nhau giữa Nhân dân 2 xã của 2 huyện này.
Trả lời: Theo hồ sơ địa giới hành chính 364 (hồ sơ được lập theo Chỉ thị
364-CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (75)). Tuyến địa giới
giữa xã Đăk Na và xã Xốp trùng với đoạn địa giới hành chính giữa hai huyện Tu
Mơ Rông và huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum. Tuyến địa giới này khởi đầu từ ngã
ba địa giới giữa 3 xã: Xã Xốp, xã Ngọc Linh thuộc huyện Đăk Glei và xã Đăk
Na, huyện Tu Mơ Rông được xác định trên thực địa bằng mốc (X-NL-ĐN)3X.1,
theo hướng chung là hướng Tây nam, đường địa giới đi theo đường phân thủy,
lần lượt qua mốc (ĐGL-TMR)2H.1 và qua các đỉnh núi cao đến kết thúc tại ngã
ba địa giới 3 xã, thị trấn: Thị trấn Đăk Glei, xã Xốp thuộc huyện Đăk Glei và xã
Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, được xác định trên thực địa bằng mốc (TT.ĐL-XĐN)3X.1.
Năm 2016, thực hiện Dự án Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới
hành chính (DA 513), Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
tiến hành rà soát tuyến địa giới hành chính các cấp của huyện Tu Mơ Rông,
trong đó có tuyến địa giới giữa xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông và xã Xốp,
huyện Đăk Glei và căn cứ vào tình hình hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ địa giới
hành chính 364 tuyến địa giới giữa hai xã ổn định, không bị phá vỡ nên không
thay đổi đường địa giới mà thực hiện việc cắm tăng giày thêm 02 mốc: (XĐN)2X.1; (X-ĐN)2X.2 và tu sửa lại 03 mốc để đảm bảo theo quy định kỹ thuật
hiện hành (Tổng số mốc địa giới trên tuyến địa giới hành chính giữa xã Xốp và
xã Đăk Na đã cắm là 05 mốc). Các mốc địa giới sau khi hoàn thiện đã bàn giao
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cho Ủy ban nhân dân xã quản lý, sử dụng. Như vậy, theo quy định kỹ thuật hiện
hành (Tại Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường(76)) về xác định địa giới hành chính thì tuyến địa giới
giữa 2 xã Đăk Na và xã Xốp đã đảm bảo kỹ thuật theo quy định.
Do đó, để tránh trường hợp xâm lấn đất lẫn nhau giữa Nhân dân 02 xã (xã
Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông và xã Xốp, huyện Đăk Glei); đề nghị Ủy ban nhân
dân 02 huyện chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân 02 huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân 02 xã phối hợp, giải quyết để
Nhân dân ổn định sản xuất.
Câu 120. Cử tri xã Đăk Rơ Ông kiến nghị: Hiện nay, Tỉnh lộ 678 (đoạn
tại Thôn Kon Hia 2) vào mùa mưa nước tràn vào nhà làm ảnh hưởng đến đi lại
và đời sống của Nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý
Tỉnh lộ 678 sớm khắc phục, nạo vét mương thoát nước để nước khỏi tràn vào
nhà dân.
Trả lời: Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải
đều chỉ đạo đơn vị quản lý đường nạo vét rãnh đất để thoát nước dọc nhưng tình
trạng người dân vẫn chặn mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu, dẫn đến việc nước
tràn trên mặt đường, vào nhà dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, xã tăng cường
tuyên truyền đến các hộ dân không được xả rác, tập kết đất, cát trên lề đường,
rãnh đất…góp phần gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước. Việc sửa chữa hư hỏng
lớn trên tuyến Đường tỉnh 678 đã có kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao Sở Giao thông vận tải thông tin ngay để
cử tri được biết, theo dõi, giám sát khi bố trí được nguồn vốn để thực hiện.
Câu 121. Cử tri xã Đăk Rơ Ông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cắm biển báo tại các khu vực
nguy hiểm, sạt lở trên Tỉnh lộ 678 (các điểm trên địa bàn thôn Đăk Plò, xã Đăk
Rơ Ông), vì hiện nay đường đã bị sạt lở sát mép rất nguy hiểm.
Trả lời: Các vị trí sạt lở sát mép mặt đường trên địa bàn thôn Đăk Plò, xã
Đăk Rơ Ông đã được đơn vị quản lý đường kiểm tra, tạm thời lắp rọ đá trên mặt
đường để cảnh báo, đảm bảo giao thông; trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân
tỉnh giao Sở Giao thông vận tải triển khai gia cố và có biện pháp đảm bảo giao
thông tại các vị trí này sau khi cân đối được nguồn kinh phí.
Câu 122. Cử tri thôn Đăk Plò kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo các cơ quan chức năng cần xác định cắm mốc ranh giới giữa đất Lâm
trường Đăk Tô và đất sản xuất của Nhân dân để Nhân dân sản xuất đúng quy
định, tránh tình trạng tranh chấp về đất sản xuất.
Trả lời: Tại Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán lập hồ sơ ranh
giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất đối với Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (Trong đó khối lượng
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được duyệt tại xã Đăk Rơ Ông gồm: Xác định ranh giới mốc giới 7,3 km; Cắm
mốc 17 mốc; Đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/10.000 (đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp
Đăk tô giữ lại) là 687ha; Đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/2000 (đất giao về cho địa
phương) là 215,52 ha; Cấp Giấy CNQSDĐ cho cá nhân là 86 Giấy).
Từ năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã Hợp đồng đặt hàng với
Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Phương Bắc (Đơn vị Tư vấn thi
công việc xác định ranh giới, cắm mốc và đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/10.000), giao
nhiệm vụ cho Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Kon Tum (thực hiện
thi công đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/2000 và Đăng ký cấp Giấy CNQSD đất), trong
quá trình tổ chức triển khai thực hiện các Đơn vị thi công đã phối hợp chặt chẽ
với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô, Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện Tu Mơ Rông, Ủy ban nhân dân xã Đăk Rơ Ông hoàn thành sản phẩm bản
đồ địa chính, bản đồ ranh giới mốc giới và cắm mốc theo quy định, kết quả như
sau: Đã xác định ranh giới mốc giới 8,09 km; Cắm mốc 18 mốc; Đo đạc bản đồ
tỷ lệ 1/10.000 (đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk tô giữ lại) là 596 ha;
Đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/2000 (đất giao về cho địa phương) là 275,45 ha; Cấp Giấy
CNQSDĐ cho cá nhân là 224 Giấy. (Sản phẩm bản đồ địa chính, bản đồ ranh
giới, mốc giới ngay sau khi hoàn thành (từ năm 2016) đã được Sở Tài nguyên và
Môi trường đã bàn giao cho địa phương xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường
quản lý và sử dụng phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn).
Từ kết quả triển khai trên, đề nghị các cấp chính quyền huyện Tu Mơ
Rông và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Đăk Tô tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn,
đồng thời tuyên truyền đến người dân việc nhà nước đã triển khai xong việc cắm
mốc ranh giới sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô trên
địa bàn xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông.
VII. HUYỆN IA H'DRAI
Câu 123. Cử tri Mai Văn Bình, thôn 8, xã Ia Tơi kiến nghị: Thời gian
qua, khúc cua trên Quốc lộ 14C (tại ngã 3 vào Thủy điện Sê San 4) thường
xuyên xảy ra tai nạn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải phối hợp với các cơ quan chức năng, với địa phương kiểm tra, xác định thực
tế để kiến nghị cấp có thẩm quyền, ngành chức năng lắp đặt lan can hai bên
đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.
Trả lời: Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang hoàn thiện thủ tục triển khai
dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hoàn thiện
ATGT đoạn Km97+900-Km106+800 Quốc lộ 14C (Phân đoạn Km97+900Km105+500) trong đó đoạn ngã 3 vào Thủy điện Sê San 4 có bố trí vạch sơn, gờ
giảm tốc và hộ lan mềm, dự kiển triển khai thi công trong quý II.2022.
VIII. HUYỆN KON RẪY
Câu 124. Cử tri thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re kiến nghị: Quốc lộ 24
(đoạn khu vực đầu rừng già, thuộc địa phận xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum)
thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng; gần đây đã có 04 vụ tai nạn
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gây chết 03 người. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng
và các địa phương có liên quan kiểm tra, làm hàng rào chắn để giảm thiểu tối
đa các vụ tai nạn giao thông tại địa điểm này.
Trả lời: Ghi nhận ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông
vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tổ chức cắm bổ sung hệ thống biển báo.
Về lâu dài sẽ khảo sát, tổng hợp kinh phí báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam
bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp 3
xem xét, cho ý kiến./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP.
- Lưu: VT, KGVX, HTKT, NC. NNTN.NVH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sâm
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PHỤ LỤC
KẾT QUẢ QUAN TRẮC
(Kèm theo câu 111 Cử tri xã Ya Ly kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sa
Thầy khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm, đồng thời có giải pháp xử
lý, khắc phục để Nhân dân yên tâm sản xuất, sinh sống)
(Kèm theo Báo cáo số:101/BC-UBND ngày27tháng 4 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh)
I. Kết quả quan trắc, lấy mẫu ngày 21/01/2022
1. Đối với nước thải:
a) Nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su APT:
ĐVT

Kết quả

QCVN 01MT:2015/BTNMT (Cột A)

1 pH

-

6,76

6–9

2 TSS

mg/L

19,2

50

3 COD

mg/L

70,5

75

4 BOD520

mg/L

19,6

30

5 NH4+-N

mg/L

5,37

10

6 Tổng N

mg/L

37,6

40

TT

Tên chỉ tiêu

* Ghi chú:
- QCVN 01-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
sơ chế cao su thiên nhiên.
* Nhận xét:
Qua kết quả phân tích một số chỉ tiêu trong nước thải của nhà máy chế
biến mủ cao su APT cho thấy tất cả các thông số phân tích đều đạt quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (cột A).
b) Nước thải Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Vina
TT

Tên chỉ tiêu

ĐV
tính

Kết quả

QCVN 63:2017/BTNMT
(cột A)

1

pH

-

8,15

6–9

2

TSS

mg/L

9,00

50

3

COD

mg/L

51,5

75

4

BOD520

mg/L

14,5

30

5

Tổng N

mg/L

34,4

40

80

Tên chỉ tiêu

TT

ĐV
tính

Kết quả

QCVN 63:2017/BTNMT
(cột A)

6

Tổng P

mg/L

7,64

10

7

CN-

mg/L

0,031

0,07

* Ghi chú:
- QCVN 63:2017/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế
biến tinh bột sắn.
* Nhận xét:
Qua kết quả phân tích một số chỉ tiêu trong nước thải của nhà máy sản
xuất tinh bột sắn Vina cho thấy tất cả các thông số phân tích đều đạt quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.
c) Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Thành:
Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Thành thuộc thẩm quyền quản lý của
UBND huyện Sa Thầy, nước thải của Nhà máy sau khi xử lý đạt QCVN 01MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su
thiên nhiên (cột A) được tuần hoàn tái sử dụng 100%; tại thời điểm kiểm tra Nhà
máy đã nghỉ vụ hơn 1 tháng.
d) Kết quả quan trắc tự động:
Theo kết quả truy xuất từ hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự
động của Sở Tài Nguyên và Môi trường từ ngày 01/12/2021 đến ngày
27/01/2022 đối với 02 Nhà máy chế biến mủ cao su APT và Nhà máy sản xuất
tinh bột sắn Vina cho thấy, cả 03 chỉ tiêu quan trắc tự động (pH, TSS và COD)
của cả 02 Nhà máy đều đạt cột A của quy chuẩn cho phép.
2. Đối với nước mặt:
a) Mẫu nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy
sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy:
QCVN 08-MT:2015/
TT

Tên chỉ tiêu

ĐVT

Kết quả

BTNMT
A
A1

B
A2

B1

B2

1.

pH

-

7,29

6 - 8,5

6 - 8,5 5,5 - 9 5,5 - 9

2.

TSS

mg/L

20,0

20

30

50

100

3.

COD

mg/L

30,9

10

15

30

50

4.

BOD520

mg/L

5,32

4

6

15

25

5.

NH4+-N

mg/L

0,36

0,3

0,3

0,9

0,9
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QCVN 08-MT:2015/
Tên chỉ tiêu

TT

ĐVT

Kết quả

BTNMT
A

B

A1

A2

B1

B2

6.

NO3--N

mg/L

2,32

2

5

10

15

7.

PO43--P

mg/L

0,42

0,1

0,2

0,3

0,5

8.

CN-

mg/L

0,032

0,05

0,05

0,05

0,05

* Ghi chú:
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước mặt.
+ Cột A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng
xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như
loại A2, B1 và B2.
+ Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng
công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2.
+ Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử
dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác
như loại B2.
+ Cột B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng
thấp.
* Nhận xét:
Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước
tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy cho
thấy các chỉ tiêu phân tích đều đạt cột A2 (chất lượng nước dùng cho mục đích
cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục
đích sử dụng thấp hơn); riêng chỉ tiêu amoni vượt cột A2 1,2 lần; chỉ tiêu COD
(nhu cầu ôxy hóa học) vượt cột B1 (chất lượng nước dùng cho mục đích tưới tiêu
thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự
hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B2) 1,03 lần; chỉ tiêu phốt phát vượt
cột B1 1,4 lần.
b) Mẫu nước hồ Ya Ly:
QCVN 08-MT:2015/
BTNMT
A
B

Kết quả
TT Tên chỉ tiêu ĐVT
QT/M02- QT/M031 pH

-

KT

KT

7,98

7,31

A1

A2

B1

B2

6 – 8,5

6 – 8,5

5,5 - 9

5,5 - 9
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QCVN 08-MT:2015/
BTNMT
A
B

Kết quả
TT Tên chỉ tiêu ĐVT
QT/M02- QT/M032
3
4
5
6
7
8

TSS
COD
BOD520
NH4+-N
NO3--N
PO43--P
CN* Ghi chú:

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

KT

KT

218
95,0
20,3
0,62
1,16
0,025
0,032

62,0
82,4
16,1
0,33
0,76
0,019
0,034

A1

A2

B1

B2

20
10
4
0,3
2
0,1
0,05

30
15
6
0,3
5
0,2
0,05

50
30
15
0,9
10
0,3
0,05

100
50
25
0,9
15
0,5
0,05

- QT/M02-KT: Mẫu nước hồ Ya Ly tại khu vực nước hồ có màu xanh đậm,
dưới chân cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly.
- QT/M03-KT: Mẫu nước hồ Ya Ly cách cầu Đông Hưng khoảng 1000 m về
phía hạ lưu.
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước mặt.
+ Cột A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng
xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như
loại A2, B1 và B2.
+ Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng
công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2.
+ Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử
dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác
như loại B2.
+ Cột B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng
thấp.
* Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt hồ Ya Ly cho thấy:
- Tại vị trí dưới chân cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly:
+ So với cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lượng nước mặt (Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt
(sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các
mục đích khác như loại A2, B1 và B2): có 04 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép
là pH, NO3--N, PO43 -P và Xianua; Các chỉ tiêu còn lại đều vượt giới hạn cho
phép, cụ thể như sau: TSS vượt 10,9 lần, COD vượt 9,5 lần, BOD520 vượt 5 lần,
Amoni vượt 1,9 lần.
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+ So với cột A2 (Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp
dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2): có
04 chỉ tiêu đạt giới hạn quy định là pH, NO3--N, PO43 -P và Xianua; Các chỉ tiêu
còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 7,3 lần, COD vượt
6,3 lần, BOD520 vượt 3,4 lần, Amoni vượt 2,1 lần.
+ So với cột B1 (Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích
sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng
khác như loại B2): có 05 thông số nằm trong giới hạn cho phép là pH, NH 4+-N,
NO3--N, PO43 -P và Xianua. Các thông số còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ
thể như sau: TSS vượt 4,4 lần, COD vượt 3,2 lần, BOD520 vượt 1,4 lần.
+ So với cột B2 (Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích
khác với yêu cầu chất lượng thấp): có 06 thông số nằm trong giới hạn cho phép
là pH, BOD520, NH4+-N, NO3--N, PO43 -P và Xianua; 02 thông số còn lại vượt
giới hạn cho phép là TSS vượt 2,2 lần, COD vượt 1,9 lần.
- Tại vị trí cách cầu Đông Hưng khoảng 1000 m về phía hạ lưu:
+ So với cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lượng nước mặt (Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt
(sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các
mục đích khác như loại A2, B1 và B2): có 04 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép
là pH, NO3--N, PO43 -P và Xianua; 04 chỉ tiêu còn lại đều vượt giới hạn cho
phép, cụ thể như sau: TSS vượt 10,9 lần, COD vượt 9,5 lần, BOD520 vượt 5,1 lần,
Amoni vượt 1,1 lần.
+ So với cột A2 (Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp
dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2): có
04 chỉ tiêu đạt giới hạn quy định là pH, NO3--N, PO43 -P và Xianua; 04 chỉ tiêu
còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 2,1 lần, COD vượt
5,5 lần, BOD520 vượt 2,7 lần, Amoni vượt 1,1 lần.
+ So với cột B1 (Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích
sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng
khác như loại B2): có 05 thông số nằm trong giới hạn cho phép là pH, NH 4+-N,
NO3--N, PO43 -P và Xianua; 03 chỉ tiêu còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ
thể như sau: TSS vượt 1,2 lần, COD vượt 2,7 lần, BOD520 vượt 1,1 lần.
+ So với cột B2 (Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích
khác với yêu cầu chất lượng thấp): có 07 thông số nằm trong giới hạn cho phép
là pH, TSS, BOD520, NH4+-N, NO3--N, PO43 -P và Xianua; 01 thông số vượt giới
hạn cho phép là COD vượt 1,6 lần.
II. Kết quả quan trắc, lấy mẫu ngày 10/02/2022:
1. Mẫu nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng
thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy:
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Tên chỉ tiêu

TT

ĐVT

QCVN 08-MT:2015/
BTNMT
A
B

Kết quả
A1

1
2
3
4
5
6
7
8

pH
TSS
COD
BOD520
NH4+-N
NO3--N
PO43--P
CN-

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

7,78
9,40
< 2,25
< 1,0
0,13
1,08
< 0,0073
0,0012

A2

6 - 8,5
20
10
4
0,3
2
0,1
0,05

B1

B2

6 - 8,5 5,5 - 9 5,5 - 9
30
50
100
15
30
50
6
15
25
0,3
0,9
0,9
5
10
15
0,2
0,3
0,5
0,05
0,05
0,05

* Ghi chú:
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước mặt.
+ Cột A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng
xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như
loại A2, B1 và B2.
+ Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng
công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2.
+ Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử
dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác
như loại B2.
+ Cột B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp.
* Nhận xét:
Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước
tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy cho
thấy tất cả các thông số phân tích đều đạt cột A1: Sử dụng tốt cho mục đích cấp
nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường) ), bảo tồn động, thực vật
thủy sản và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.
2. Mẫu nước hồ Ya Ly:
TT Tên chỉ tiêu ĐVT

QCVN 08-MT:2015/

Kết quả

BTNMT
A

QT/M04-KT QT/M05-KT

1 pH

-

7,36

7,08

B

A1

A2

B1

B2

6 – 8,5

6 – 8,5

5,5 - 9

5,5 - 9
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TT Tên chỉ tiêu ĐVT

QCVN 08-MT:2015/

Kết quả

BTNMT
A

QT/M04-KT QT/M05-KT

B

A1

A2

B1

B2

2 TSS

mg/L

49,0

31,8

20

30

50

100

3 COD

mg/L

12,0

27,2

10

15

30

50

4 BOD520

mg/L

5,35

12,8

4

6

15

25

5 NH4+-N

mg/L

0,34

0,29

0,3

0,3

0,9

0,9

6 NO3--N

mg/L

0,97

1,24

2

5

10

15

7 PO43--P

mg/L

0,088

0,017

0,1

0,2

0,3

0,5

8 CN-

mg/L 0,0037

0,0012

0,05

0,05

0,05

0,05

* Ghi chú:
- QT/M04-KT: Lòng hồ Ya Ly cách vị trí cầu nối giữa hai xã Ya Ly và Ya
Xier (Cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy) khoảng
1000 m về phía hạ lưu.
- QT/M05-KT: Lòng hồ Ya Ly tại khu vực dưới chân cầu nối giữa hai xã Ya
Ly và Ya Xier (Cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy).
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước mặt.
+ Cột A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng
xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như
loại A2, B1 và B2.
+ Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng
công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2.
+ Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử
dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác
như loại B2.
+ Cột B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp.
* Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt hồ Ya Ly cho thấy:
- Tại vị trí dưới chân cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly,
huyện Sa Thầy:
+ So với cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Có 05 chỉ tiêu nằm
trong giới hạn cho phép là pH, NH4+-N, NO3--N, PO43- -P và Xianua; 03 chỉ tiêu
vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 1,59 lần, COD vượt 2,72 lần,
BOD520 vượt 3,20 lần.
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+ So với cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Có 05 chỉ tiêu nằm
trong giới hạn cho phép là: pH, NH4+-N, NO3--N, PO43- -P và Xianua; 03 chỉ tiêu
vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 1,06 lần, COD vượt 1,81 lần,
BOD520 vượt 2,13 lần.
+ So với cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Tất cả các chỉ tiêu đều
nằm trong giới hạn cho phép.
- Tại vị trí cách cầu Đông Hưng khoảng 1000 m về phía hạ lưu:
+ So với cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Có 04 chỉ tiêu nằm
trong giới hạn cho phép là pH, NO3--N, PO43 -P và Xianua; 04 chỉ tiêu còn lại
đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 2,45 lần, COD vượt 1,20
lần, BOD520 vượt 1,34 lần, NH4+-N vượt 1,13 lần.
+ So với cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Có 06 chỉ tiêu nằm
trong giới hạn cho phép là pH, COD, BOD520, NO3--N, PO43 -P và Xianua; 02
chỉ tiêu còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 1,63 lần,
NH4+-N vượt 1,13 lần.
+ So với cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Tất cả các chỉ tiêu đều
nằm trong giới hạn cho phép.

