
 

 

 

 

PHỤ LỤC 03 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 32  /BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2020  

của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

BÁO KON TUM 

S 

TT 

Bài phản ảnh hoặc 

phóng sự 
Nội dung phản ánh Thời gian 

Vấn đề 

do 

Thường 

trực 

HĐND 

tỉnh chỉ 

đạo 

1 

Không để xảy ra 

khan hàng, sốt giá 

dịp Tết 

Bài báo cho biết ngàng Công thương phối 

hợp với các địa phương và các doang nghiệp 

triển khai chương trình bán hàng lưu động tại 

các xã vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng nhu 

cầu mua sắm của người dân, bảo đảm quyền 

lợi người tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng 

khan hiếm, thiếu hàng, tăng giá đột biến trong 

dịp cuối năm và dịp tết Nguyên đán 2020. 

Số 3563, 

ra ngày 

10/01 

X 

2 

Sớm đền bù đất 

trong vùng quy 

hoạch dự án ở 

Đăk Rơ Wa 

Bài báo cho biết đến nay người dân có đất bị 

ảnh hường vẫn chưa được kê khai hoặc đền bù. 

Quá trình thực hiện đo đạc, xây dựng phương 

án đền bù phần đất bị ảnh hưởng hoặc nằm 

trong vùng dự án quá chậm, gây bức xúc trong 

nhân dân, vì ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc 

sống của nhân dân. 

Số 3564, 

ra ngày 

13/01 

X 

3 

Tích cực điều 

chỉnh, tháo gỡ 

quy hoạch treo ở 

khu dân cư 

Bài báo cho biết từ năm 2018 đến nay, các 

sở, ngành liên quan và UBND các huyện, 

thành phố đã tập trung rà soát, tham mưu điều 

chỉnh, tháo gỡ các quy hoạch treo ở khu dân 

cư. Nhờ đó đã tạo điều kiện cho người dân yên 

tâm ổn định cuộc sống, thực hiện quyền sử 

dụng đất đai theo quy định của pháp luật. 

Số 3577, 

ra ngày 

12/02 

X 

4 

Đừng để tiểu 

thương phải...bỏ 

chợ 

Bài báo cho rằng để lập lại trật tự đô thị, giải 

quyết vấn đề chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng 

lề đường, vỉa hè, thời gian qua, thành phố Kon 

Tum đã xây dựng một số chợ dân sinh. Đây là 

chủ trường đúng, nhưng để phát huy hiệu quả 

như kỳ vọng, tránh lãng phí vẫn là câu hỏi 

khiến không ít cử tri băn khoăn. Vì vậy, thành 

phố Kon Tum cần có giải pháp quyết liệt, hiệu 

quả hơn nữa. 

Số 3582, 

ra ngày 

24/02 
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5 

Vì sao chậm cấp 

sổ đỏ cho dân 

Bài báo cho biết nhiều cử tri ở huyện Kon 

Plông thắc mắc vì sao các hộ dân khu vực bến 

xe huyện Kon Plông vẫn chưa được cấp sổ đỏ. 

Nguyên nhân là không có hộ dân nào hiện 

đang cư trú ở đây; thời gian qua, chính quyền 

và ngành chức năng cũng không nhận hồ sơ 

kiến nghị cấp sổ đỏ cho người dân. Vậy, ý kiến 

thắc mắc của người dân là không có cơ sở. 

Số 3590, 

ra ngày 

13/3 

X 

6 

Chấn chỉnh tình 

trạng lộn xộn 

trong việc gắn 

biển số nhà 

Bài báo cho biết biển số nhà không theo 

mẫu mã, khích thước hướng dẫn; người dân tự 

ý gắn biển số nhà theo sở thích, đó là những gì 

đang xuất hiện trên hầu hết các tuyến đường ở 

thành phố Kon Tum. Thực trạng trên gây khó 

khăn khi tìm kiếm địa chỉ nhà. 

Số 3597, 

ra ngày 

30/3 

X 

7 

Thành phố Kon 

Tum: Gặp khó 

khi chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng 

vùng bị hạn 

Bài báo phản ảnh: Thời gian qua, nhân dân 

ở thành phố Kon Tum có đất sản xuất lúa ở các 

vùng thường xuyên bị hạn chuyển sang trồng 

các loại cây khác như: hoa mùa, mía, cao 

su...Hiện nay, đầu ra của các loại nông sản này 

đang bấp bênh theo kiểu “được mùa mất giá, 

được giá mất mùa” dẫn tới tình trạng người 

dân có chiều hướng quay lại trồng lúa như 

trước đây. 

Số 3603, 

ra ngày 

13/4 

X 

8 

Tu Mơ Rông: 

Mong muốn có 

thêm một ngân 

hàng thương mại 

hoạt động để có 

thêm nguồn lực 

cho “tam nông” 

Bài báo phản ảnh: Sau gần 15 năm thành 

lập, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông mới chỉ 

có 1 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

hoạt động, chưa có một chi nhánh Ngân hàng 

Thương mại nàohoạt động trên địa bàn huyện. 

Vì vậy, cử tri huyện Tu Mơ Rông đề nghị 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép 

thành lập Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (Agribank) tại huyện 

Tu Mơ Rông nhằm đáp ứng nhu phát triển 

“tam nông”, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn. 

số 3606, 

ra ngày 

20/4 

X 

9 

Kon Rẫy sớm có 

biện pháp khắc 

phục tình trạng 

sạt lở bờ sông 

Bài báo cho biết: Từ năm 2009 đến nay, vào 

mùa mưa, bờ sông Đăk Snghé, sông Đăk Kôi 

đoạn chảy qua các xã: Đăk Tờ Lung, Tân Lập, 

Đăk Ruồng đều bị sạt lở cuốn trôi đất canh tác, 

làm hư hại công trình giao thông, đe dọa nhà 

cửa, tính mạng của người dân. Ngoài sạt lở do 

mưa lũ, tình trạng khai thác cát trên sông làm 

thay đổi dòng chảy khiến sạt lở thêm nghiêm 

trọng. Tình trạng satk lở đã diễn ra 10 năm 

nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp hữu hựu 

số 3614, 

ra ngày 

08/5 

X 
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để xử lý. 

10 

Quan tâm bố trí 

đất ở, đất sản 

xuất cho người 

dân vùng dự án 

Bài báo cho biết việc thực hiện các dự án sẽ 

góp phần giúp thành phố Kon Tum đạt đo thị 

loại II. Tuy nhiên, xung quang việc thu hồi đất 

để thực hiện các dự án, người dân còn băn 

khoăn về đất ở và đất sản xuất. Hiện nay, 

UNND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố và 

các cơ quan hữu quan xây dựng khu tái định 

cư, tái định canh nhằm bố trí đất ở, đất sản 

xuất cho người dân có đất bị thu hồi để thực 

hiện các dự án. 

Số 3621, 

ra ngày 

25/5 

X 

11 

Đừng để lãng phí 

đất đai ở các khu, 

cụm công nghiệp 

Bài báo cho biết nhiều cử tri phản ảnh có 

hàng trăm ha đất sản xuất đã bị thu hồi để xây 

dựng các khu công nghiệp nhưng đến nay vẫn 

“án binh, bất động”, gây lãng phí tài nguyên 

đất, ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

 

Số 3629, 

ra ngày 

12/6 

X 

12 

Cần có chính sách 

ưu đãi tốt hơn 

nữa cho Người có 

uy tín 

Bài báo cho biết hiện nay, toàn tỉnh có 810 

người được công nhận là Người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, 

những Người có uy tín đã phát huy vai trò vận 

động nhân dân đoàn kết, thực hiện tốt các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh. Tuy 

nhiên, các chế độ, chính sách ưu đãi cho Người 

có uy tín chưa như mong đợi. 

Số 3629, 

ra ngày 

22/6 

 

13 

Cần có giải pháp 

bảo vệ thương 

hiệu Sâm Ngọc 

Linh Kon Tum 

Bài báo cho biết hiện nay, sâm Ngọc Linh 

giả đang bị một số đối tượng trộn lẫn với sâm 

Ngọc Linh thật rao bán trên mạng xã hội khiến 

người dân không biết đâu là thật, đâu là giả. 

Họ mong muốn ngành chức năng cần có sự 

kiểm soát, quản lý, xử lý nghiêm để bảo vệ 

thương hiệu sâm Ngọc Linh. 

Số 3636, 

ra ngày 

29/6 

X 

14 Thành phố Kon 

Tum cơ bản hoàn 

thành hỗ trợ 

người dân bị ảnh 

hưởng bởi Covid-

19 

Bài báo cho biết thành phố Kon Tum là một 

trong những địa phương đầu tiên của tỉnh cơ 

bản hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

 

Số 3640, 

ra ngày 

08/7 

X 

15 
Cần sớm hỗ trợ 

cho lao động làm 

gạch thủ công 

Bài báo phản ảnh: Thực hiện chủ trương 

phát triển vật liệu không nung, thay thế gạch 

đất sét nung trên địa bàn tỉnh, nhiều hộ dân 

làm gạch thủ công chấp hành đóng cửa lò 

Số 3657, 

ra ngày 

17/8 

X 
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gạch, không có việc làm ổn định, chật vật để lo 

cho gia đình và trang trải nợ nần. Vì vậy, chính 

quyền địa phương và các ngành chức năng cần 

có các giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho các hộ 

dân này từng bước chuyển đổi ngành nghề, ổn 

định cuộc sống sau khi đóng cửa lò gạch. 

/ 

16 

Sớm di dời đường 

dây điện 35KV để 

đảm bảo an toàn 

cho dân 

Bài báo phản ảnh: Việc người dân thôn 1A, 

xã Đăk Bla, huyện Đăk Hà yêu cầu di dời 

đường dây điện 35KV ra phía trước nhà dân 

vẫn chưa thực hiện được, vì Công ty Điện lực 

Kon Tum còn khó khăn về vốn đầu tư. Vì vậy, 

người dân nơi đây vẫn còn lo lắng và đề nghị 

chính quyền, cùng các ngành và Công ty Điện 

lực Kon Tum sớm có kế hoạch di dời đường 

dây cao thế này ra xa khu dân cư. 

Số 3658, 

ra ngày 

19/8 

X 

17 
Đổ đất xung 

quang chân cầu 

Kon Braih là sai 

quy định 

Bài báo cho biết UBND huyện Kon Rẫy đã 

tổ chức kiểm tra, phạt hành chính các trường 

hợp vị phạm đã được phát hiện; chỉ đạo UBND 

các xãm thị trấn ở huyện thường xuyên kiểm 

tra, rà soát lại kế hoạch sử dụng đất.... 

Số 3669, 

ra ngày 

14/9 

X 

18 

Cần kiểm soát 

chất lượng nguồn 

nước sinh hoạt 

Bài báo cho biết cử tri đề nghị các sở, ngành 

liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ 

đạo Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum chủ 

động rà soát máy móc, thiết bị, công nghệ, quy 

trình vần hành cung cấp nước sạch... 

Số 3672, 

ra ngày 

21/9 

X 

19 

Tân Lập: Trạm 

biến áp thôn 2 đã 

đóng điện 

Bài báo cho biết Trạm biến áp của thôn 2, 

xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy) đã được ngành 

Điện lực thi công và kéo đường dây, nhưng 

đến nay người dân vẫn chưa được kéo điện vào 

nhà để sử dụng do mưa lũ. 

Số 3685, 

ra ngày 

21/10 

X 

20 

Xã Đăk Tơ Lung: 

Nhiều công trình 

giao thông, thủy 

lợi cần sửa chữa 

Bài báo cho biết, cơn bão số 9 (năm 2020) 

đã làm các công trình giao thông, thủy lợi, 

nước sinh hoạt trên địa bàn xã Đăk To Lung 

(huyện Kon Rẫy) bị thiệt hại nặng nền nên cần 

đến sự đầu tư của nhà nước nhằm giúp nhân 

dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sả xuất 

trong vụ tới. 

Số 3694, 

ra ngày 

11/11 

X 

21 
Khuyến khích 

đầu tư điện mặt 

trời mái nhà 

Bài báo cho biết Kon Tum có tiềm năng lớn 

về phát triển hệ thống năng lượng mặt trời. 

Tuy nhiên, cầ phải cẩn trọng trong đầu tư, chất 

lượng thiết bị, phòng cháy. 

Số 3699, 

ra ngày 

23/11 

X 

ĐÀI PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH TỈNH  

ST

T 
Phóng sự Nội dung phản ánh Thời gian 

Vấn đề 

do 

Thường 
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trực 

HĐND 

tỉnh chỉ 

đạo 

1 Công khai thông 

tin khi thực hiện 

dự án tại xã Đăk 

Rơ Wa 

Phản ảnh: Đến nay, nhiều người dân có đất 

nằm trong vùng dự án vẫn chưa thông tỏ thông 

tin liên quan đến việc thực hiện dự án cũng 

như phương án bồi thường, hỗ trợ... và hiện chỉ 

có 53/282 hộ đã được kiểm đếm cung cấp hồ 

sơ đất đai. Vì vậy, cần tiếp tục gặp gỡ, đối 

thoại để nhân dân biết rõ, đồng thuận, chấp 

hành. 

Đăng lúc 

6 giờ 04 

phút ngày 

15/01 

X 

2 Không ai bị bỏ lại 

phía sau 

Phản ảnh việc các cấp, ngành của tỉnh, các 

nhóm thiện nguyện đã quan tâm, chăm lo cho 

các hộ nghèo, cận nghèo và những người yếu 

thế có được tết no ấm, đón xuân mới trong 

không khí vui tươi, phấn khởi. 

Đăng lúc 

6 giờ 04 

phút ngày 

29/01 

X 

3 Tỉnh lộ 677 đã 

được khắc phục 

Phản ảnh: Sau hơn 3 năm bị hư hỏng, đến 

nay, Tỉnh lộ 677 (đoạn từ thôn 9 đến thôn 11 

xã Đăk Pxi) đã được sửa chữa xong nên việc đi 

lại của người dân trên tuyến đường này đã 

thuận tiện hơn trước. Tuy vậy, lớp đá dăm 

chưa bám hết vào mặt đường nên các phương 

tiện qua lại, nhất là xe đạp, xe máy rất dễ bị 

trượt ngã khi thắng nhanh, thắng gấp. 

Đăng lúc 

6 giờ 38 

phút ngày 

12/02 

X 

4 Ba lĩnh vực đột 

phá-Một năm 

nhìn lại 

Phản ảnh: năm đầu tiên thực hiện 3 lĩnh vực 

đột phá theo Chỉ thị số 20 của Tỉnh ủy và bước 

đầu đã đạt được những kết quả rất đáng ghi 

nhận trong phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao, phát triển đô thị và cải cách thủ tục hành 

chính. 

Đăng lúc 

5 giờ 23 

phút ngày 

26/02/ 

X 

5 Thiếu máy rút 

tiền tự động ở 

huyện Kon Plông 

Phản ảnh: Huyện Kon Plông là khu du lịch 

sinh thái nghỉ dưỡng, lượng khách du lịch đến 

đây rất lớn nhưng hiện chỉ có duy nhất1 trụ 

ATM. Do đó, không thể đáp ứng nhu cầu giao 

dịch của nhân dân trên địa bàn và khách du 

lịch khi đến rút tiền, chuyển tiền tại trụ ATM, 

ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày và 

hoạt động sản xuất kinh doanh của cán bộ, 

công chức, viên chức, người dân và doanh 

nghiệp trên địa bàn. 

Đăng lúc 

5 giờ 50 

phút ngày 

11/3 

X 

6 Lúa khô, sông cạn 

vì thủy điện tích 

nước 

Phản ảnh: Hơn 100 cà phê, lúa vụ của xã 

Tân Lập, huyện Kon Rẫy có nguy cơ bị mất 

trắng do thiếu nước tưới. Nguyên nhân dẫn đến 

Đăng 

phần 1 lúc 

5 giờ 23 

X 
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(được chia làm 2 

phần) 

 

tình trạng này xuất phát từ việc nhà máy thủy 

điện Đăk Ne thuộc Công ty Cổ phần đầu tư 

năng lượng Trường Thịnh quản lý đã chặn 

dòng, tích nước. Trước thực trạng này, gần 1 

tháng nay, cử tri của xã Tân Lập đã nhiều lần 

kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhưng 

chưa được giải quyết triệt để. 

phút ngày 

15/3. 

Đăng 

phần  2 

lúc 5 giờ 

51 phút 

ngày 7/4 

7 Thấp thỏm nhìn 

đất...trôi sông 

(được chia làm 2 

phần) 

 

Phản ảnh: Từ năm 2009 đến nay, hàng loạt 

vị trí cạnh sông Đăk Kôi và Đăk Snghé đoạn 

qua huyện Kon Rẫy trở thành điểm xung yếu, 

có nguy cơ sạt lở cao. Hàng năm, cứ vào thời 

điểm mùa mưa, hàng trăm hộ dân sinh sống 

dọc các con sông này lại thấp thỏm, lo lắng 

nhìn đất canh tác dần bị cuốn trôi theo dòng 

nước. Dù chính quyền địa phương đã thực hiện 

nhiều giải pháp chống sạt lở, nhưng ngay cả 

những kè chắn cũng đã bị hư hại nghiêm trọng. 

Nếu không sớm khắc phục những điểm xung 

yếu trên sông Đăk Kôi và Đăk Snghé, thì thiệt 

hại cho người dân huyện Kon Rẫy trong mùa 

mưa năm 2020 này là điều khó tránh khỏi. 

Phương án di dời các hộ dân ở vùng sạt lở đã 

được ngành chức năng phê duyệt, nhưng đến 

nay vẫn chưa được triển khai. 

Đăng lúc 

5 giờ 24  

phút ngày 

22/4. đăng 

lúc 5 giờ 

14 phút 

ngày 06/5 

X 

8 Tên phố, số nhà 

bao giờ hết rối? 

- Phản ảnh tình trạng “quẩn quanh tên phố, 

số nhà” tại TP Kon Tum đã được Đài PT-TH 

tỉnh phản ảnh cách đây 6 năm nhưng đến nay 

vẫn chưa được thành phố Kon Tum tháo gỡ. 

Những bất cập này khiến người dân gặp không 

ít khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch 

dân sự, thông tin liên lạc... 

Đăng lúc 

5 giờ 13 

phút ngày 

20/5 

X 

9 Người chăn nuôi 

lợn ở Đăk Hà dè 

dặt tái đàn 

Phản ảnh: Dịch tả lợn Châu Phi ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến chăn nuôi ở Đăk Hà. Sau 

thiệt hại lớn do dịch bệnh này, tái đàn lợn sau 

dịch hiện đang diễn ra rất chậm và gặp nhiều 

khó khăn nên rất những chính sách hỗ trợ để 

người chăn nuôi tái đàn (như: con giống), góp 

phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của 

người tiêu dùng, đồng thời có biện pháp đảm 

bảo an toàn dịch bệnh để người chăn nuôi an 

tâm tái đàn. 

Đăng lúc 

4 giờ 57 

phút ngày 

03/6 

X 

10 Xây dựng thủy 

điện, doanh 

nghiệp đổ thải 

Phản ảnh Thủy điện Đăk Psi 6 thi công đã 

xả trực tiếp các loại chất thải xuống lòng sông 

Đăk Psi, gây ô nhiễm môi trường nhưng đến 

Đăng lúc 

5 giờ 18 

phút ngày 

X 
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trái phép ra sông 

Đăk Pxy(1) 

nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

 

16/6 

11 Kiến nghị quanh 

con đường bạc tỷ 

Lạc Long Quân 

 Sau nhiều lần kiến nghị của cử tri phường 

Quang Trung, thành phố Kon Tum, đầu năm 

2019, đường Lạc Long Quân được UBND 

thành phố Kon Tum đầu tư xây dựng. Công 

trình có tổng mức đầu tư gần 13 tỷ đồng do 

Công ty TNHH Tín Hưng Kon Tum thi công. 

Cuối năm 2019, đường Lạc Long Quân đưa 

vào sử dụng và đây cũng chính là lúc người 

dân phát hiện ra những sai sót trong thiết kế, 

thi công công trình. 

Đăng lúc 

5 giờ 38 

phút ngày 

01/7/2020  

 

12 Xóa lò gạch thủ 

công, người lao 

động loay hoay 

chuyển đổi nghề 

Ngày 07/3/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban 

hành Kế hoạch số 548/KH-UBND về phát 

triển vật liệu xây dựng gạch không nung đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2025 và lộ 

trình giảm dần, chấm dứt việc xây gạch đất sét 

nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh. Thực 

hiện Kế hoạch này, tháng 6/2019, UBND 

huyện Sa Thầy đã thành lập Ban Chỉ đạo xóa 

các lò gạch nung tại thôn Nghĩa Dũng, xã Sa 

Nghĩa. Tuy nhiên, sau khi các cơ sở gạch nung 

đóng cửa, người dân ở tại địa phương này vẫn 

loay hoay với việc chuyển đổi ngành nghề, 

chưa thể ổn định đời sống. 

Đăng lúc 

5 giờ 45 

phút ngày 

15/7 

 

X 

13 Tháo gỡ vướng 

mắc trong đền bù 

thủy điện Plei 

Kần 

Cử tri thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi 

nhiều lần có ý kiến về việc Công ty cổ phần 

Tấn Phát – Chủ đầu tư thủy điện Plei Kần chi 

trả tiền đền bù chưa thỏa đáng đối với diện tích 

đất bị thu hồi. UBND thị trấn đã phối hợp với 

Công ty này và cơ quan liên quan gặp gỡ các 

hộ dân để tháo gỡ vướng mắc nhằm tránh tình 

trạng kiến nghị kéo dài. 

Đăng lúc 

19 giờ 49 

phút ngày 

11/8 

 

X 

14 Thị trấn Đăk Hà 

nhiều tuyến 

đường xuống cấp 

nặng 

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk 

Hà đã xuống cấp, hư hỏng nặng hơn, việc lưu 

thông trên các con đường Hai Bà Trưng, 

Hoàng Thị Loan, Chu Văn An… trở thành mối 

lo ngại, vì đã có nhiều vụ ngã xe, tai nạn xảy 

ra. Do thiếu nguồn vốn đầu tư, việc sửa chữa, 

khắc phục các tuyến đường xuống cấp chỉ 

được địa phương thực hiện mang tính tạm thời. 

Qua đây, cử tri kiến nghị các cơ quan chức 

năng có quyết định hay hướng dẫn biến cấm 

Đăng lúc 

19 giờ 58 

phút ngày 

25/8 

X 

                                           
(1) Phần đầu của phóng sự này nói về Thành phố Kon Tum gỡ rối biển số nhà, tên đường đã phản ảnh: UBND thành phố Kon 

Tum thực hiện tổng kiểm tra, khắc phục những bất cập về đánh, gắn biển số nhà, biển tên đường trên địa bàn 
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tải trọng để quản lý việc này. 

15 Băn khoăn chất 

lượng nước và giá 

nước 

Về chất lượng nước cũng như giá nước trên 

địa bàn thành phố Kon Tum vẫn còn nhiều cử 

tri tiếp tục kiến nghị, phản ánh vấn đề này. 

Đăng lúc 

5 giờ 18 

phút ngày 

09/9 

X 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao giờ bố trí 

thêm trụ ATM tại 

huyện Tu Mơ 

Rông 

 

 

 

 Cử tri huyện Tu Mơ Rông kiến nghị lắp đặt 

thêm trụ ATM để đáp ứng nhu cầu của nhân 

dân nhưng đến nay vẫn chưa được ngành chức 

năng giải quyết. Hiện các xã ở phía Tây huyện 

Tu Mơ Rông gặp rất nhiều khó khăn về rút tiền 

qua thẻ ATM. Vì vậy, cử tri và nhất là những 

người hưởng lương qua thẻ đề nghị trả lương 

bằng tiền mặt. 

 

Đăng lúc 

19 giờ 31 

phút ngày 

22/9 

 

 

 

X 

17 Người dân huyện 

Đăk Glei lo lắng 

vì nước sinh hoạt 

Do nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn nên 

người dân xã Đăk Pét và thị trấn Đăk Glei 

(huyện Đăk Glei) phải sử dụng nước tự chảy 

do UBND huyện Đăk Glei đầu tư. Kể từ khi 

đưa vào sử dụng (năm 2018), cử tri kiến nghị 

về chất lượng nước không bảo đảm. 

Đăng lúc 

5 giờ 46 

phút ngày 

07/10 

X 

18 Sau một tháng 

giảng dạy sách 

giáo khoa mới lớp 

1 

Dư luận cả nước nóng lên bởi những phản 

ánh về bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương 

trình giáo dục phổ thông mới. Tại Kon Tum, 

rất nhiều cử tri, cha mẹ học sinh có con học 

lớp 1 cũng bày tỏ sự lo ngại của mình trước 

vấn đề này. Ngành giáo dục đã có sự chuẩn bị 

tốt, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. 

Đăng lúc 

19 giờ 41 

phút, ngày 

20/10 

 

18 Đề xuất mở rộng 

đối tượng hỗ trợ 

Covid-19 

Những hộ kinh doanh, các cơ sở giáo dục 

khai thuế dưới 100 triệu dồng được bổ sung 

vào đối tượng hõ trợ do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19. Thực tế, dịch Covid-19 còn khiến 

nhiều hộ nông dân chịu ảnh hưởng nặng bề do 

bởi giá cả nông sản xuống thấp. Qua nhiều lần 

TXCT, nhiều nông dân tại xã Sa Loong (Ngọc 

Hồi) đã đề xuất, kiến nghị hồ trợ do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19. 

Đăng lúc 

19 giờ 58 

phút ngày 

03/11 

 

19 Giải quyết ý kiến, 

kiến nghị cử tri 

Phóng sự phản ảnh: Các cơ quan chức năng 

ở thành phố Kon Tum quan tâm giải quyết tốt 

một số kiến nghị, phản ánh của cử tri, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp 

phần củng cố niềm tin của nhân dân, hạn chế 

đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp, tạo điều 

kiện kinh tế - xã hội phát triển, giữ gìn an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Đăng lúc 

19 giờ 43 

phút ngày 

17/11 

X 
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