
 

 

PHỤ LỤC 02 

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 16 /BC-TTHĐND ngày 03/12/2021 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 Tháo gỡ vướng mắc 

vay vốn chính sách 

Bài báo phản ảnh cử tri xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà kiến nghị về những vướng mắc trong thủ 

tục vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội. Để xảy ra tình trạng này là do các tổ trưởng tổ 

tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền cho người dân chưa thấu đáo. Để khắc phục tình trạng này, 

Ngân HCSXH tỉnh sẽ tăng cường công tác tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các chính sách, 

thủ tục...về vay vốn; kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. 

số 3721, 

ra ngày 

13/01 

X 

2 Phập phồng nỗi lo 

đường điện sau 

công tơ 

Bài báo phản ảnh hệ thống lưới điện hạ thế tại Tổ dân phố 1 (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi) vẫn còn những bất cập. Nhiều hộ gia đình phải tự bỏ tiến, dựng cột, kéo dây từ đường 

dây chính về nhà với khoảng cách xa, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất 

an toàn nhưng Điện lực Ngọc Hồi vẫn chưa có giải pháp căn cơ để giải quyết. 

số 3740, 

ra ngày 

26/02 

X 

3 Cần khôi phục 

đường vào khu sản 

xuất ở xã Hòa Bình 

Bài báo phản ảnh các đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thành phố Kon Tum 

đã làm thay đổi hiện trạng nhiều đoạn đường dân sinh dẫn ra các khu sản xuất, ảnh hưởng đến 

việc đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản đã gây bức xúc trong Nhân dân. Các ngành chức 

năng cho rằng dọc theo tuyến tránh sẽ được quy hoạch phát triển đô thị nên sắp tới tất cả các 

đường ra vào khu dân sinh, khu sản xuất sẽ được gom lại để tạo tuyến giao thông thuận lợi 

cho bà con. Trong khi đó, cử tri đề nghị san lấp ngay mặt bằng để Nhân dân đi lại và vận 

chuyển nông sản thuận tiện. 

số 3740, 

ra ngày 

26/02 

X 

4 Quanh chuyện thủy 

điện Đăk Bla xả lũ 

gây thiệt hại: người 

dân được hỗ trợ, 

đền bù, nhưng vẫn 

còn lo lắng 

Bài báo phản ảnh hồ cắt lũ kết hợp thủy điện Đăk Bla xả lũ bất ngờ làm sạt lở đất đai và 

hoa màu của người dân vùng hạ lưu của công trình này. Người dân bị thiệt hại, hoa màu...tuy 

đã được đền bù nhưng vẫn còn nhiều lo lắng, vì nguy cơ sạt lở rất cao khi có tác động, nhất là 

việc đắp đê của dự án này. Vì vậy, đề nghị các ngành chức năng liên quan cần chỉ đạo, yêu 

cầu chủ dự án này xó biện pháp xử lý tích cực. 

số 3747, 

ra ngày 

15/3 

 

X 
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5 Cần khắc phục 

những điểm nguy cơ 

mất an toàn giao 

thông 

Bài báo cho rằng thành phố Kon Tum là địa phương đứng đầu trong tỉnh về số vụ, số người 

chết do tai nạn giao thông. Ngoài ý thức của người tham gia giao thông thì do một số tuyến 

đường chưa được lắp đầy đủ hệ thống biển báo, cảnh báo...Vì vậy, chính quyền và ngành chức 

năng ở thành phố Kon Tum cần quan tâm và có các biện pháp góp phần kiềm chế tai nạn giao 

thông trên địa bàn. 

số 3751, 

ra ngày 

24/3 

X 

6 Tích cực giải bài 

toán thiếu nước sinh 

hoạt ở phường Trần 

Hưng Đạo 

Bài báo phản ảnh: Cứ đến mùa khô thì cuộc sống của người dân phường Trần Hưng Đạo 

(TP. Kon Tum) bị đảo lộn vì thiếu nước. Để giải quyết căn cơ tình trạng này, UBND thành 

phố Kon Tum đã xin ý kiến của Sở Xây dựng về điều chỉnh cục bộ quy hoạch để bố tri khu 

đất xây dựng trạm bơm tăng áp. Trước mắt, UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường 

tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. 

số 3760, 

ra ngày 

14/4 

X 

7 Đăk Tô: Cần sớm 

sửa chữa những 

tuyến đường hư 

hỏng, xuống cấp 

Bài báo phản ảnh có những con đường thuộc các xã: Kon Đào, Đăk Rơ Nga, Ngọc Tụ, Pô 

Kô...đã xuống cấp, hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và tiềm ẩn 

nguy cơ tai nạn giao thông. Cử tri mong muốn sớm sửa chữa, nâng cấp những con đường này 

nhằm giúp cho Nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản được thuận lợi, hạn chế tai nạn giao 

thông. 

số 3766, 

ra ngày 

28/4 

X 

8 Tu Mơ Rông: Trên 

30% diện tích lúa 

nước vụ Đông-Xuân 

bị bỏ hoang 

Bài báo cho rằng do nhiều nguyên nhân khác nhau, vụ Đông-Xuân 2020-2021, bà con nông 

dân huyện Tu Mơ Rông chỉ gieo cấy 248,25 ha lúa nước, đạt 69,93% kế hoạch huyện giao, số 

diện tích còn lại bị bỏ hoang. 

số 3772, 

ra ngày 

12/5 

X 

9 Cần xử lý nghiêm 

tình trạng xe chở bê 

tông tươi đậu đỗ 

nghênh ngang giữa 

phố 

Bài báo phản ánh trong thời gian qua, trên các tuyến đường ở thành phố Kon Tum và các 

huyện thỉnh thoảng lại xuất hiện tình trạng các xe trộn bê tông, xe bơm bê tông tươi vô tư đậu, 

lấn chiếm lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây mất an toàn giao thông. Hiện, UBND 

thành phố đã có văn bản nghiêm cấm các xe bồn chở bê tông, xe bơm bê tông hoạt động vào 

giờ cao điểm. 

số 3780, 

ra ngày 

31/5 

X 

10 Kon Rẫy: Bất cập 

việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất 

Bài báo cho rằng cử tri huyện Kon Rẫy phản những bức xúc về bất cập trong việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Ý kiến của cơ quan chức huyện Kon Rẫy cho rằng sẽ phối hợp 

chặt chẽ với UBND xã, thị trấn để làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tại điều 

kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giải quyết các vấn đề về đất đai 

số 3786, 

ra ngày 

14/6 

X 

11 Đăk Tô: Đường 

thành ao sau mưa 

Bài báo phản ảnh sau mỗi trận mưa lớn, người dân trên một vài con đường ở thị trấn Đăk 

Tô (huyện Đăk Tô) lại khốn khổ bởi cảnh ngập nước và nước tràn vào nhà dân khiến cuộc 

số 3790, 

ra ngày 

X 
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sống gặp nhiều khó khăn. Người dân đã khiến nghị lên chính quyền địa phương và cơ quan 

chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục. 

23/6 

12 Cần sửa chữa Tỉnh 

lộ 675, đoạn qua xã 

Rờ Kơi 

Bài báo phản ảnh Tỉnh lộ 675 (đoạn qua trung tâm xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy) dài trên 2 

km, có mật độ dân cư đông đúc. Tuy vậy, mặt đường chỉ rộng 3,5m, có đoạn bị ngập nước, 

gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. 

số 3799, 

ra ngày 

14/7 

X 

13 Cần sớm đưa nhà 

máy chế biến cà phê 

vào hoạt động 

Bài báo phản ảnh việc cử tri đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng về 

Dự án nhà máy chế biến cà phê tươi và khô được đầu tư tại xã Đăk Choong (huyện Đăk Glei) 

từ năm 20217 dã xong nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Lãnh đạo Công ty cho biết 

do dịch bệnh Covid-19 nên chưa đưa nhà máy đi vào hoạt động. Việc này đã ảnh hưởng đến 

thu nhập của người trồng cà phê do bị tư thường ép giá và việc mở rộng diện tích trồng cà phê 

của người dân xã Đăk Choong và các xã quanh vùng. 

số 3803, 

ra ngày 

23/7 

X 

14 Bảo đảm an toàn tại 

những điểm đấu nối 

với đường Hồ Chí 

Minh 

Bài báo phản ảnh việc mở mới các điểm đấu nối từ đường Hồ Chí Minh với các đường dân 

sinh giúp người dân đi lại thuận lợi nhưng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì 

vậy, các ngành chức năng cần có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần kiềm chế 

tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

số 3816, 

ra ngày 

23/8 

X 

15 Đừng để người dân 

mãi mong đợi 

Bài báo cho rằng đã 7 năm qua, vấn đề hỗ trợ người dân bị nứt nhà do thi công đường Hồ 

Chí Minh tỉnh (đoạn qua xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) vẫn chưa thực hiện. Cử tri xã Diên 

Bình đề nghị chính quyền các cấp có liên quan tiếp tục quan tâm, giải quyết để người dân phải 

mong đợi. 

số 3817, 

ra ngày 

25/8 

X 

16 Cần tiếp tục hỗ trợ 

giống cà phê xứ 

lạnh và dược liệu 

Bài báo phản ảnh cây cà phê xứ lạnh và các loại cây dược liệu rất phù hợp với điều kiện khí 

hậu, thổ nhưỡng của các huyện: Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đăk Glei. Đến hết năm 2020, Đề án 

hỗ trợ phát triển cà phê xứ lạnh đã kết thúc. Cử tri kiến ngchij chính quyền và các ngành có 

liên quan cần có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ cho bà con kịp thời và đúng thời vụ gieo trồng. 

số 3825, 

ra ngày 

13/9 

X 

17 Người dân thôn 

Krong Đuân đã 

được chi trả tiền 

đền bù 

Bài báo phản ảnh sau 3 năm có kiến nghị, đến nay, 13 hộ dân ở thôn Krong Đuân (xã Đăk 

Pxy, Đăk Hà) có nhà cửa, diện tích hoa màu bị hư hại do thủy diện Đăk Pxi 2 tích nước gây 

ngập đã nhận đầy đủ số tiền đền bù của đơn vị chủ đầu tư thủy điện. 

 

số 3830, 

ra ngày 

24/9 

X 

18 Sớm giải quyết thỏa 

đáng đất ở trong 

vùng quy hoạch 

Bài báo cho biết từ năm 2005 đến nay, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum được 

UBND tỉnh quy hoạch 5 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm của phường với 

tổng diện tích 800,272 ha. Đến nay, toàn phường mới điều chỉnh được 4,84 ha; số còn lại 

số 3838, 

ra ngày 

13/10 

X 
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đang trong thời gian đề nghị hoàn thiện. 

19 Cần ngăn chặn tình 

trạng trộm cắp 

thanh sắt và hư 

hỏng rãnh thoát 

nước 

Bài báo cho biết tình trạng mất trộm tấm thanh sắt tại những điểm hố thu xuống rãnh thoát 

nước; nhiều hố ga, rãnh thoát nước bị hư hỏng, không được sửa chữa kịp thời rất nguy hiểm 

cho người đi đường đã xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (qua tỉnh) và một số đường trong 

thành phố Kon Tum. Để hạn chế mất trộm thì các ngành chức năng cần nghiên cứu các biện 

pháp lắp đặt tấm chắn chắc chắn hơn. 

số 3843, 

ra ngày 

25/10 

X 

20 Đầu tư sửa chữa 

Quốc lộ 24 đoạn qua 

trung tâm xã Đăk 

Ruồng 

Bài báo cho biết mỗi lần TXCT với Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, cử tri 

phản ảnh về vấn đề mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 24 (đoạn qua trung tâm xã Đăk 

Ruồng). Ngày 11/10/2021, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2009/SGTVT-QLKCHT 

kiến nghị và được Tổng Cục đường bộ Việt Nam thống nhất, cho phép chuẩn bị đầu tư đoạn 

đường này. Đầu năm 2022 sẽ sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước và toàn bộ hệ thống an 

toàn giao thông đoạn qua xã Đăk Ruồng. 

số 3852, 

ra ngày 

15/11 

X 

21 Cần chấn chỉnh tình 

trạng lấn chiếm vỉa 

hè, lòng đường 

Bài báo phản ảnh tình trạng lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, 

buôn bán...vẫn còn diễn ra khá phổ biến gây mất cảnh quan đô thị, gây bức xúc đối với cử tri 

và Nhân dân. Vì vậy, chính quyền thành phố Kon Tum cần tiếp tục chỉ đạo các lượng chức 

năng tiếp tục có những biện pháp quyết liệt nhằm lập lại đô thị, tạo đường thông, hè thoáng và 

kiềm chế tại nạn giao thông. 

số 3857, 

ra ngày 

26/11 

X 

22 Điện lực Đăk Hà 

giải quyết kịp thời 

kiến nghị của cử tri 

Cử tri huyện Đăk Hà quan tâm nhiều đến việc cải tạo, an toàn lưới điện, đầu tư nâng cấp 

lưới điện...Tiếp nhận ý kiến phản ảnh của cử tri, Điện lực Đăk Hà đã tích cực phối hợp với các 

cơ quan chức năng và các địa phương để giải quyết, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng 

điện của người dân. 

số 3857, 

ra ngày 

26/11 
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