
 
 

PHỤ LỤC 02 
Các nội dung Báo Kon Tum đăng trên chuyên mục Diễn đàn cử tri 

(Kèm theo Báo cáo số: 16 /BC-TTHĐND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

STT 

Bài phản ảnh hoặc 

phóng sự 

Nội dung phản ánh Thời gian 

Vấn đề do 

Thường 

trực 

HĐND 

tỉnh chỉ 

đạo 

1 Ngăn chặn thanh 

niên tụ tập, lạng 

lách, đánh võng  

Bài báo phản ảnh hiện nay, Bài báo cho rằng trong thời gian qua, người dân bức xúc trước 

tình trạng vào ban đêm trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum, một vài 

nhóm thanh niên hư hỏng, tụ tập rồi chạy xe máy nẹt pô, phóng nhanh vượt ẩu gây nguy cơ 

mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Vì vậy, các lực lượng chức năng cần tăng cường 

tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm 

số 3883, 

ra ngày 

26/01 

X 

2 Cần ngăn chặn việc 

trộm cắp, phá hỏng 

bảng điều khiển tại 

các trụ điện. 

 

Bài báo phản ảnh hiện nay, trên tuyến đường đi Khu hành chính mới của tỉnh xảy ra tình 

trạng các bảng điều khiển tại các trụ điện bị phá và mất trộm, rất dễ xảy ra tình trạng 
chập điện khi trời mưa, gây nguy hiểm cho người dân và làm thiệt hại tài sản nhà nước. 

Vì vậy, người dân đề nghị các ngành chức năng cần chỉ đạo sửa chữa và có biện pháp 
xử lý, ngăn chặn tình trạng trên. 

số 3893, 

ra ngày 

18/2 

 

X 

3 UBND tỉnh chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng bãi rác ở 

Ngọc Hồi  

Cử tri Ngọc Hồi phản ánh, hiện nay, bãi xử lý rác thải huyện Ngọc Hồi tại xã Đăk Kan đã quá 

tải, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Vì 

vậy, UBND tỉnh có chủ trương cho xây dựng bãi rác mới nhưng cho đến nay, địa phương và 
ngành chức năng vẫn chưa triển khai xây dựng. Cử tri Ngọc Hồi kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục 

chỉ đạo chính quyền và ngành chức năng huyện Ngọc Hồi sớm đẩy nhanh việc triển khai xây 

dựng nhà máy xử lý rác mới nhằm khắc phục kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường đang xảy 

ra, bảo đảm sức khỏe cho người dân trên địa bàn… 

số 3897, 

ra ngày 

28/02 

X 

   4 Sớm bố trí vốn đầu 

tư xây dựng lại 

đường vào thôn 2, 

xã Đăk Pne, huyện 

Bài báo phản ảnh: Tuyến đường dân sinh thôn 2 xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy) bị sạt lở 

nghiêm trọng từ năm 2020 đến nay, nhưng hiện tại vẫn chưa được đầu tư xây dựng lại nên 

gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống sinh hoạt của người dân. Vì vậy, người dân đề 

nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư xây 

dựng lại tuyến đường để việc đi lại được thuận tiện, an toàn. 

số 3902, 

ra ngày 

11/3 

X 



2 
 

Kon Rẫy 

5 Cần sửa chữa, khắc 

phục hư hỏng ở một 

số tuyến đường tại 

thị trấn Đăk Tô. 

Bài báo cho rằng trên địa bàn huyện Đăk Tô phản ánh, hiện nay một số tuyến đường trên địa 

bàn thị trấn Đăk Tô hư hỏng, xuống cấp, mỗi khi mưa xuống, nước ứ đọng, chảy tràn vào 

nhà dân, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Vì vậy, người dân đề nghị 

chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm sửa chữa, khắc phục để đi lại thuận tiện, 

đảm bảo an toàn. 

số 3909, 

ra ngày 

28/3 

X 

6 Cần có biện pháp 

bảo đảm vệ sinh, an 

toàn giao thông trên 

các công trình đang 

thi công 

Bài báo cho rằng, tại một số công trình đang thi công trên địa bàn tỉnh, tình trạng đơn 

vị thi công chưa làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và các biện pháp bảo 
đảm an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và cuộc sống, sinh hoạt của 

người dân. Chính vì vậy, người dân đề nghị chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo các 
cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm 
các đơn vị thi công công trình không tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường và 

các biện pháp an toàn giao thông nhằm bảo đảm đời sống sinh hoạt, đi lại của người 
dân.  

số 3916, 

ra ngày 

13/4 

X 

7 Cần có giải pháp 
phát huy hiệu quả 

hoạt động của các lò 

giết mổ gia súc tập 

trung. 

Bài báo phản ánh, mặc dù ở một số huyện, thành phố của tỉnh đã đầu tư xây dựng lò 
giết mổ gia súc tập trung nhưng các lò mổ này hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Tình 
trạng các hộ chăn nuôi tổ chức giết mổ gia súc tại nhà vẫn đang tồn tại ở nhiều nơi, gây 

ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của người dân trong khu vực. Vì vậy, người 
dân đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo ngành chức năng làm tốt công tác quản lý 

giết mổ gia súc, xử lý nghiêm các hộ chăn nuôi cố tình tổ chức giết mổ gia súc tại nhà 
để bảo đảm môi trường sống của người dân và phát huy hiệu quả hoạt động của các lò 

giết mổ tập trung. 

số 3922, 
ra ngày 

27/4 

X 

8 Hạn chế xe có trọng 

tải lớn đi vào nội 

thành 

     Bài báo phản ánh, mặc dù tỉnh ta đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng tuyến đường 

tránh thành phố Kon Tum, nhưng hiện nay vẫn xảy ra tình trạng nhiều xe trọng tải lớn đi vào 

các tuyến đường trong nội thành, vừa gây ô nhiễm tiếng ồn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn 

giao. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm những xe tải trọng lớn đi vào khu 

vực nội thành nhằm bảo đảm cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng và ngăn chặn tình 

trạng mất an toàn giao thông trong đô thị. 

số 3930, 

ra ngày 

16/5 

X 

9 Cần công khai các 

đồ án quy hoạch và 

     Bài báo phản ánh, hiện nay trên địa bàn thành phố Kon Tum đã và đang triển khai nhiều đồ 

án quy hoạch và các dự án công trình xây dựng. Tuy nhiên nhiều đồ án, dự án trên địa bàn 
số 3943, 

ra ngày   

X 
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các dự án để người 

dân biết. 

chưa được công khai để người dân biết, nên quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc trong 

công tác giải tỏa đền bù vì không tạo được sự đồng thuận của người dân. Đề nghị các cấp 

chính quyền thành phố và ngành chức năng cần công khai các đồ án quy hoạch và các dự án 

xây dựng để người dân biết, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.  

25/5 

10 Cần chấn chỉnh tình 

trạng các phương 

tiện giao thông sử 

dụng còi hơi không 

đúng quy định. 

 

    Hiện nay, tình trạng người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông 

lạm dụng còi hơi gắn lên xe tải, xe ben, xe đầu kéo khiến người tham gia giao thông dễ bị giật 

mình khi điều khiển xe mô tô, xe đạp… dẫn tới những sự cố đáng tiếc  xảy ra. Luật Giao thông 

đường bộ đã có quy định nghiêm cấm các phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng còi hơi để 

tránh gây mất trật tự an toàn giao thông làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông...Đề 

nghị lực lượng chức năng có biện pháp xử lý nghiêm tình trạng sử dụng còi hơi không đúng 

quy định. 

số 3942, 
ra ngày 

13/6 

X 
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