
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-HTKT Kon Tum, ngày       tháng       năm 2022 

V/v trả lời nội dung chất vấn 

của đại biểu A Thái, Tổ đại 

biểu Sa Thầy tại kỳ họp thứ 

4, Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 Kính gửi: 

  - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

  - Đại biểu A Thái, Tổ đại biểu Sa Thầy. 
 

Sau khi nghiên cứu nội dung chất vấn của đại biểu A Thái , Tổ đại biểu Sa 

Thầy gửi kèm Công văn số 128/TTHĐND-TH ngày 06 tháng 12 năm 2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ 

trách khối có ý kiến như sau: 

1. Nội dung chất vấn của đại biểu: 

Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt vào năm 2017 với tổng mức đầu tư là 116 tỷ 

đồng; dự kiến cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 27.000 hộ dân sinh sống tại thị 

trấn Sa Thầy và các xã: Sa Bình, Sa Nhơn, Sa Nghĩa. Dự án do Ban Quản lý dự 

án 98 (nay là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân 

dụng và công nghiệp tỉnh) làm chủ đầu tư; dự kiến công trình hoàn thành đưa vào 

sử dụng vào cuối năm 2019. Tuy qua 02 lần gia hạn (ngày 31 tháng 12 năm 2020 

và 31 tháng 6 năm 2021) nhưng đến nay, Dự án vẫn chưa đi vào hoạt động. Qua 

phản ánh của cử tri, một số đoạn ống bị hở mối nối, rò rỉ nước; nhiều hộ gia đình 

có nhu cầu sử dụng nước nhưng chưa có hệ thống ống nước đi qua (ống cấp 3). 

Trong buổi làm việc của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại huyện 

Sa Thầy ngày 20 tháng 7 năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu chủ đầu tư sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tháng 7 năm 2022; 

đồng thời hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động bàn giao cho huyện Sa Thầy 

trước ngày 15 tháng 8 năm 2022, nếu không hoàn thành thì tỉnh sẽ xử lý, kiểm 

điểm trách nhiệm đối với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Đến nay đã hết tháng 

11 năm 2022, một số khu vực tại thị trấn Sa Thầy và các xã đã xuất hiện tình trạng 

thiếu nước sinh hoạt nhưng người dân vẫn chưa có nước sạch để sử dụng. 

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết: Nguyên nhân vì 

sao dự án đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng? Ủy ban nhân dân tỉnh đã xử lý 

trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chưa? và khi nào Dự án này sẽ 

chính thức đi vào hoạt động, Nhân dân Sa Thầy có nước sạch để sử dụng? 

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! 
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2. Về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến trả lời như sau: 

a) Về tiến độ thực hiện dự án 

Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 với tổng 

mức đầu tư 116 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ; dự án 

do Ban Quản lý các dự án 98 (nay là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh). Theo tiến độ thực hiện, 

dự án được khởi công từ tháng 9 năm 2017 và hoàn thành trong năm 2019. Tuy 

nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, gặp một số vướng mắc: 

- Mặc dù diện tích ảnh hưởng không lớn (11,5ha) nhưng số lượng hộ dân 

bị ảnh hưởng là rất nhiều (trên 800 hộ/ trải dài qua 03 xã Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa 

Nhơn) với chiều dài đường ống trên 60km, trong đó đường ống cấp I, Cấp II 

khoảng 28Km nên công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc thực 

hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công công trình hết sức 

khó khăn (đến tháng 6 năm 2020, UBND huyện Sa Thầy mới bàn giao toàn bộ 

mặt bằng của dự án); 

- Do đặc thù của công trình cấp nước có yêu cầu kỹ thuật cao; được đầu tư 

trên địa bàn có địa hình khá phức tạp. Do vậy, ngoài việc đầu tư xây dựng công 

trình, công tác kiểm định chất lượng nước, vận hành thử nghiệp công trình để đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng chính thức mất nhiều thời gian; khi 

hoàn thành vận hành thử nghiệm để kiểm tra yêu cầu kỹ thuật trước khi bàn giao 

đưa vào sử dụng, dự án phát sinh một số khiếm khuyết, lỗi kỹ thuật như rò rỉ 

đường ống, bục mối hàn,… nên chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu hoàn thiện lại, 

tuy nhiên, do tuyến đường ống dài (hơn 60km đường ống các loại) nên công tác 

này mất rất nhiều thời gian và nhân lực (việc vận hành thử nghiệm công trình 

mất khoảng từ 5 - 6 tháng); sau khi hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao công trình, tại 

khu xử lý của Nhà máy xảy ra sự cố sét đánh làm cháy tủ điện nên phải khắc 

phục lại đã làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao công trình; trong quá trình khắc 

phục sự cố, lại rơi vào thời điểm dịch bệnh Covid-19, nên ảnh hưởng đến việc 

mua sắm thiết bị thay thế. 

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành dự 

án đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 và được chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công 

hoàn thành theo đúng tiến độ đã được gia hạn. Dự án đã được Sở chuyên ngành 

kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng; đồng thời đã cùng với địa phương 

kiểm tra thực tế công trình trước khi bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.  

Để xử lý tồn tại này, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh có nhiều văn bản(1) chỉ đạo chủ đầu tư tập trung khắc phục, khẩn trương bàn 

giao công trình để đưa vào sử dụng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện 

Sa Thầy chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận đưa công trình vào khai 

khác sử dụng;  

                                                 
(1) Thông báo số 196/TB-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022, Công văn số 2507/UBND-NNTN ngày 03 tháng 

8 năm 2022, Thông báo 3347/TB-VP ngày 08 tháng 9 năm 2022,… 
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Theo báo cáo của Chủ đầu tư, đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, Chủ đầu tư 

đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tạm bàn giao công trình đưa 

vào khai thác sử dụng. Do vậy, xin báo cáo với Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

là dự án được đưa vào sử dụng từ ngày 12 tháng 9 năm 2022.  

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, khai thác sử dụng, công trình gặp 

một số nguyên nhân khác: (i) Tại thị trấn Sa Thầy, trong quá trình triển khai một 

số công trình hạ tầng của huyện có làm hỏng tuyến đường ống cấp 1 và cấp 2 

nên phải xử lý và di dời đường ống, (ii) Do ảnh hưởng của bão lũ năm 2022 đã 

làm hư hỏng, sụt lún tại cầu Km26+740, Tỉnh lộ 675, do đó phải di dời công 

trình xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tại cầu Km26+740, 

Tỉnh lộ 675, (iii) Tạm dừng cấp nước để bổ sung một số hạng mục theo yêu cầu 

của đơn vị tiếp nhận Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện Sa Thầy và 

các xã … trong thời gian di dời đường ống, tạm dừng cấp nước có ảnh hưởng 

đến việc cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân.  

Đến nay đã đáp ứng các điều kiện, Chủ đầu tư dự kiến bàn giao chính 

thức trong tháng 12 năm 2022. 

 b) Về một số hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước nhưng chưa có hệ 

thống ống nước đi qua (ống cấp 3). 

Hiện nay, dự án Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy được đầu tư theo 

quy mô dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

159/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017, nên phạm vi lắp đặt mạng đường 

ông cấp 3 được khảo sát từ năm 2017. Hiện nay, có nhiều số hộ dân có nhu cầu 

sử dụng nước sinh hoạt nhưng chưa có mạng đường ống cấp 3 theo như phản 

ánh của cử tri, tuy nhiên khu vực này nằm ngoài quy mô đầu tư của dự án, nên 

chưa thể đầu tư theo dự án này được. 

Để giải quyết nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho các hộ dân nêu trên, tại 

Thông báo số 196/TB-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã giao cho UBND huyện Sa Thầy nghiên cứu đầu tư ngay sau khi 

được Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và 

công nghiệp tỉnh bàn giao công trình về cho địa phương quản lý. 

c) Về xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chưa 

Trách nhiệm để chậm trễ trong việc đưa dự án vào khai thác, sử dụng  

thuộc trách nhiệm của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án 98. Tuy nhiên, đến 

nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã xử lý trách nhiệm của Trưởng ban Ban Quản lý các 

dự án 98 với hình thức cho thôi làm Trưởng ban và đã chuyển công tác; đồng 

thời Ban Quản lý các dự án 98 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành Ban 

Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công 

nghiệp tỉnh (tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum). 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối 

hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà 
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thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối 

lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng; tổ chức thực hiện nghiêm việc 

xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, 

thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 

theo đúng quy định của pháp luật (tại Công văn số 1597/UBND-HTKT ngày 26 

tháng 5 năm 2022). 

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời đối với nội dung chất vấn của đại biểu A 

Thái, Tổ đại biểu Sa Thầy và xin gửi nội dung trả lời đến Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để biết, theo dõi./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b); 

- Sở Xây dựng (đ/b); 

- BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông, dân dụng, công nghiệp (đ/b); 

- UBND huyện Sa Thầy (đ/b); 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP (đ/b); 

- Lưu: VT, HTKT.DHL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm  
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