
 

 

 

 

PHỤ LỤC 03 

Các nội dung Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh 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 Phóng sự Nội dung phản ánh Thời gian 

Vấn đề 

do 

Thường 

trực 

HĐND 

tỉnh chỉ 

đạo 

1 Vướng mắc từ 

quy hoạch 3 

loại rừng tại 

huyện Sa 

Thầy  

Phản ảnh công tác quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 của UBND tỉnh “về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh diện tích 3 loại rừng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum” chồng lấn đất sản xuất của người dân, nhiều khu vực được quy 

hoạch khá manh mún. Hiện người dân và chính quyền địa phương bối rối. Đề nghị các ngành 

chức năng sớm quan tâm giải quyết, tạo điều kiện cho người dân ổn định phát triển sản xuất, 

góp phần nâng cao đời sống, giảm áp lực khai thác đất rừng trái phép. 

đăng ngày 

12/01 

 

2 Hiệu quả từ 

chính sách 

cho vay hộ 

nghèo  

Phản ảnh các đơn vị, địa phương có liên quan đã tích cực triển khai tín dụng chính sách xã 

hội đến 100% các xã, phường trong tỉnh. Trong đó, ưu tiên cho vay tại các huyện nghèo, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, từ năm 2016 – 2020, toàn tỉnh có 

trên 26.000 hộ thoát nghèo. Để phát huy hơn nữa chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, chính 

quyền các địa phương, các hội, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ 

trương, chính sách tín dụng ưu đãi để giúp Nhân dân nâng cao nhận thức về chính sách tín dụng 

ưu đãi, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững. 

đăng ngày 

25/02 

X  

3 Bất cập công 

trình cấp 

nước sạch tại 

xã Đăk Trăm 

Phản ảnh Công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô được xây 

dựng và hoàn thành năm 2019. Đến nay, công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Trăm 

hoạt động chưa hiệu quả, người dân tại đây vẫn phải chật vật tìm nguồn nước hợp vệ sinh trong 

những ngày cao điểm của mùa khô.Cử tri đề nghị  tính toán lại về đơn giá nước, việc quản lý, 

vận hành trạm cấp nước để công trình cấp nước này phát huy hiệu quả. 

đăng ngày 

23/3 

 

X 
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4 Đường không 

mương thoát 

nước ở làng 

nghề H’ Nor 

Phản ảnh các tuyến đường tại làng nghề H’Nor đều không có mương thoát nước. Vào mùa 

mưa, người dân làng nghề H’Nor (phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum) thấp thỏm với nỗi lo 

ngập nước. Cử tri ở đây mong muốn là sớm có hệ thống thoát nước thải để chấm dứt tình trạng 

mưa là ngập và ô nhiễm môi trường ở khu dân cư này. 

đăng ngày 

06/4 

X 

5 Dân lao đao vì 

thủy điện xả 

lũ đúng quy 

trình 

Phản ảnh thủy điện Thượng Kon Tum “xả lũ đúng quy trình” khiến hơn 10ha đất lúa, nương 

rẫy của người dân thôn 3, xã Tân Lập trôi theo dòng nước. Sau trận lũ, người dân đã nhiều lần 

đề nghị đơn vị quản lý thủy điện Thượng Kon Tum đền bù, hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn chưa 

nhận được câu trả lời thỏa đáng. 

đăng ngày 

21/4 

X 

6 Vượt 80 km 

để rút tiền 

lương  

Phản ảnh những khó khăn, bất tiện của hàng ngàn cán bộ, nhân viên, người lao động các cơ 

quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ia H’Drai khi phải vượt chặng đường hàng 

chục km để rút tiền lương vì trên địa bàn huyện chưa có các máy rút tiền tự động (cây ATM) 

của Ngân hàng Agribank, Chi nhánh tỉnh Kon Tum. 

đăng ngày 

04/5 

X 

7 Làm đường 

Quốc lộ dân 

mất lối vào 

nhà 

Phản ảnh việc đầu tư, nâng cấp, mỏ rộng Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy) 

đã gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt của người dân nơi đây do nhà quá cao hoặc quá 

thấp so với nền đường mới. Có 24 hộ dân đã gửi đơn, thư đến chính quyền địa phương đề nghị 

xem xét, hỗ trợ. Hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Kon Rẫy phối hợp với Sở Giao 

thông vận tải kiểm tra, lập phương án bồi thường. 

đăng ngày 

18/5 

X 

8 Thủy điện 

Thượng Kon 

Tum có xả lũ 

đúng quy 

trình 

Phản ảnh: Năm 2020, thủy điện Thượng Kon Tum xả lũ đã gây thiệt hại về đất sản xuất, hoa 

màu của 26 hộ dân ở xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. Rất nhiều lần, các hộ dân này đã làm đơn 

gửi các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị đền bù nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. 

đăng ngày 

01/6 

X 

9 Chuyện định 

cư ở khu tái 

định cư huyện 

Đăk Glei 

Phản ảnh những bất cập tại các khu tái định cư ở huyện Đăk Glei. Trước tình trạng trên, 

chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, rà soát, yêu cầu các chủ đầu tư khắc phục các 

hạng mục xuống cấp, các điểm có nguy cơ sạt lở... tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện 

để ổn định chỗ ở, bảo đảm cho người dân trước mùa mưa bão. Tuy nhiên, để người dân an cư 

lạc nghiệp rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền. 

đăng ngày 

15/6 

X 

10 Tỉnh lộ 672 

xuống cấp 

Phản ảnh tình trạng hư hỏng, sạt lở liên tục tại Tỉnh lộ 672 (đoạn từ xã Tu Mơ Rông đi xã 

Măng Ri) của huyện Tu Mơ Rông đã khiến cử tri lo ngại, vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, tai nạn 

giao thông, cũng có thể là tai nạn lao động. Tỉnh lộ 672 là con đường lên Khu di tích lịch sử 

đăng ngày 

29/6 

X 
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cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum. Tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI đã thông qua Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, theo đó sẽ đầu tư Dự án sửa chữa nền, mặt 

đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km44+600 - Km55+230 trên Tỉnh lộ 672 

từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương quản lý, bảo trì đường bộ. 

11 Đảm bảo an 

toàn giao 

thông mùa 

mưa bão 

Phản ảnh các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương khắc phục các điểm xung yếu, chủ động 

lên phương án thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, nhanh chóng khắc phục các tuyến đường bị 

sạt lở, thông tuyến tạm các đường liên xã, liên thôn, đường đi khu sản xuất phục vụ nhu cầu đi 

lại, thu hoạch nông sản của Nhân dân. 

đăng ngày 

13/7 

X 

12 Người dân xã 

Bờ Y thiếu 

nước sạch 

Phản ảnh: Người dân từ Trường THCS đến chợ xã Bờ Y, đường lô 2 và 3, thôn Đăk Mế, khu 

dân cư khu vực cầu sắt thôn Măng Tôn, lô 2 thôn Ệc mong muốn Công ty đầu tư phát triển hạ 

tầng khu kinh tế thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước sinh 

hoạt cho người dân ở các khi vực này. Hiện người dân đã được cấp nước nhưng còn lo lắng về 

chất lượng nước được cung cấp. 

đăng ngày 

27/7 

X 

13 Khắc phục 

công trình cấp 

nước tại 

huyện Đăk 

Glei 

Phản ảnh: Sau khi Chuyên mục Diễn đàn cử tri Đài PT-TH tỉnh phản ánh về chất lượng nước 

sinh hoạt tại công trình cấp nước huyện Đăk Glei không đảm bảo, UBND huyện Đăk Glei đã 

chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc 

phục để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân. Hiện nay, nguồn nước cơ bản 

ổn định, đạt yêu cầu để người dân sử dụng. Tuy vậy, đây là công trình cấp nước hoạt động theo 

hình thức lọc nước thô tự nhiên qua tầng lọc bằng đá, than và cát nên chất lượng nước trong 

hay đục phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nước đầu nguồn. Vì vậy, chính quyền và người dân 

nơi đây rất mong muốn nhà nước sớm đầu tư công trình cấp nước sạch sinh hoạt tại huyện Đăk 

Glei để phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho người dân. 

đăng ngày 

10/8 

X 

14 Đảm bảo an 

toàn hồ đập 

thủy lợi trong 

mùa mưa bão 

Phản ảnh: Kon Tum là tỉnh có số lượng hồ đập thủy lợi tương đối nhiều với trên 500 hồ đập 

các loại. Hiện nay, do một phần công trình hồ đập xây dựng đã lâu, nguồn kinh phí sửa chữa 

hàng năm còn hạn chế, nên công tác đảm bảo an toàn hồ đập vẫn còn khó khăn. 

đăng ngày 

24/8 

X 

15 Công trình 

cấp nước sinh 

hoạt chậm 

đưa vào sử 

dụng 

Phản ảnh: Công trình cấp nước sinh hoạt tại huyện Sa Thầy được khởi công xây dựng vào 

tháng 9 năm 2017. Đây là công trình cấp thiết. Nhưng qua 3 lần gia hạn, công trình này vẫn 

chưa hoàn thành, gây không ít khó khăn cho các hộ dân, nhất là những vùng thường xuyên 

thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân chính là do yếu tố khách quan, nhưng việc chậm tiến độ tiến 

độ đã gây dư luận không tốt đến công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn. 

đăng ngày 

07/9 

X 
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16 Thủy điện 

Đăk Re chưa 

đền bù thỏa 

đáng cho 

người dân 

Phản ảnh: Hiện nay, các hạng mục của thủy điện Đăk Re (xã Hiếu, huyện Kon Plông) của 

Công ty cổ phần Thủy điện Thiên Tân đã cơ bản hoàn thành, nhưng hiện tại có nhiều diện tích 

đất của Nhân dân bị ngập và sạt lở phát sinh do quá trình thi công vẫn chưa được đền bù, hỗ trợ 

gây khó khăn trong quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân nơi đây. Bên 

cạnh đó, trong quá trình thi công các hạng mục của thủy điện đã tác động không nhỏ đến môi 

trường nơi đây. Người dân trong vùng bị ảnh hưởng của thủy điện Đăk Re tại xã Hiếu, huyện 

Kon Plông rất cần có một phương án đền bù, khắc phục thỏa đáng từ chủ đầu tư thủy điện để 

đảm bảo cuộc sống về lâu dài. 

đăng ngày 

21/9 

X 

17 Thông tin về 

công trình 

thủy lợi hàng 

chục tỷ đồng 

bị bỏ hoang 

Phản ảnh về công trình thủy lợi cấp nước tưới cho khu sản xuất rau – hoa - quả xứ lạnh được 

đầu tư hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông. Để phát huy hiệu 

quả các công trình đầu tư của nhà nước, đơn vị quản lý nên bảo quản các hạng mục công trình 

chưa sử dụng để tránh xuống cấp, hoang hóa; tuyên truyền để người dân hiểu rõ đây là công 

trình đảm bảo kết cấu hạ tầng để kêu gọi thu hút đầu tư chứ không phải là đầu tư xong rồi bỏ 

hoang. 

đăng ngày 

05/10 

X 

18 Tiếp tục xử lý 

lượng rác thải 

tồn đọng tại 

các bãi rác cũ 

Phản ảnh: Hiện tại, lượng rác thải còn tồn đọng khá lớn, có nguy cơ làm ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân nhưng hiện đang thiếu 

kinh phí để xử lý. Cử tri Đăk Hà và thành phố Kon Tum mong muốn giải quyết dứt điểm nên 

để nghị các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục quan tâm xử lý dứt điểm. 

đăng ngày 

19/10 

X 

19 Dự án kè 

chống sạt lở 

bờ sông Pô Kô 

tại Đăk Glei 

chậm tiến độ 

Phản ảnh: Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei 

được khởi công từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Những năm qua, mỗi lần 

đến mùa mưa lũ lại làm đất đai, hoa màu của bà con ở khu vực này bị sạt lở, cuốn trôi, ngập lụt 

nhà cửa, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân trong vùng. Cử tri nơi đây đã nhiều 

lần kiến nghị nhưng đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành vì quá trình thực hiện dự án gặp 

nhiều khó khăn, vướng mắc. 

đăng ngày 

16/11 

X 
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