
 

 

PHỤ LỤC 03 

CÁC NỘI DUNG ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH PHÁT TRÊN CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI 

(Kèm theo Báo cáo số:44 /BC-TTHĐND  ngày 05 tháng12 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

STT Phóng sự Nội dung phản ánh Thời gian 

Vấn đề 

do TT 

HĐND 

tỉnh chỉ 

đạo 

1 Cần khắc phục 

tình trạng bồi 

lấp đất trên 

Tỉnh lộ 677 

Phản ánh cử tri xã Đăk Long, huyện Đăk Hà kiến nghị: Hai rãnh thoát nước dọc Tỉnh lộ 677 

(đoạn từ đầu thôn đến cuối thôn Đăk Xế Kne) khi trời mưa to bị cát, đất bồi lấp, từ trên mái ta 

luy dương chảy xuống tràn lấp rãnh, tràn sang mặt đường chảy xuống nhà dân phía ta luy âm. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải thì kinh phí để đầu tư sửa chữa tuyến đường 

này lớn khoảng 63,6 tỷ đồng. 

Phát sóng 

ngày 11/01 

X 

2 Giải pháp 

chống sạt lở 

trên suối Đăk 

Trăm 

Phản ánh cử tri huyện Đăk Tô đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan 

chức năng kiểm tra, có kế hoạch đầu tư xây dựng bờ kè hai bên suối Đăk Trăm (đoạn qua khu 

Trung tâm xã); quy mô: Từ cầu Văn Lem (trên Quốc lộ 40B bắt qua suối Đăk Trăm) về phía 

thượng nguồn khoảng 300 mét và về phía hạ nguồn khoảng 200 mét. Việc xây dựng bờ kè hai 

bên suối Đăk Trăm nhằm tránh sạt lở, bảo vệ đất đai, tài sản, cây cối hoa màu và các vật kiến 

trúc khác của Nhân dân dọc hai bên bờ suối, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Tại Báo cáo số 

316/BC-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, dự kiến kinh 

phí đầu tư xây dựng bờ kè là tương đối lớn (khoảng 50 tỷ đồng). 

Phát sóng 

ngày 25/01 

X 

3 Thành phố 

Kon Tum: 

Những con 

đường xuống 

cấp ở xã Hòa 

Bình 

Phản ảnh người dân xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum đã kiến nghị về các tuyến đường giao 

thông trên địa bàn xuống cấp, cần được bố trí nguồn kinh phí sửa chữa. Cụ thể: Đường từ đập 

thủy lợi Đăk Yên đến xã Hòa Bình bị hư hỏng nặng, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào 

mùa mưa học sinh đến trường vất vả; đoạn đường phía Tây xã Hòa Bình xuống cấp nghiêm 

trọng do xe ben của các doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai lên Kon Tum chở vật liệu xây dựng (cát, 

đá…) 

Phát sóng 

ngày 22/02 

X 

4 Huyện Ngọc 

Hồi: Người 

dân bức xúc vì 

ô nhiễm rác 

Phản ánh Bãi chôn lấp rác thải huyện Ngọc Hồi nằm giữa khu vực vườn cao su, cách khu dân 

cư xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi khoảng 300m. Hiện trạng của bãi rác này đã quá tải, rác thải 

đã chất đầy và bắt đầu tràn ra bên ngoài. Việc xử lý rác thải bằng cách đốt khiến tình trạng ô 

nhiễm càng trở nên nghiêm trọng. Trong khi đó, khu liên hiệp xử lý chất thải rắn huyện Ngọc 

Phát sóng 

ngày 08/03 
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thải Hồi với tổng diện tích 6,8ha, tổng mức đầu tư trên 49,3 tỷ đồng, dự kiến công trình sẽ hoàn 

thành và đưa vào hoạt động từ tháng 7/2023. Nếu không có giải pháp thu gom, xử lý khác, 

người dân trong khu vực tiếp tục phải chịu sự ô nhiễm cho đến khi khu xử lý rác mới đi vào 

hoạt động. 

5 Huyện Kon 

Plông: Hậu 

thủy điện – 

Mòn mỏi chờ 

đền bù 

Phản ảnh Dự án Thủy điện Đăk Đring trên địa bàn xã Đăk Nên, huyện Kon Plông đã đi vào 

hoạt động 8 năm nhưng việc đền bù cho người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cụ thể, 

để xây dựng công trình này, 192 hộ, với 843 khẩu ở xã Đăk Nên huyện Kon Plông phải nhường 

đất cho công trình để đến nơi ở mới. Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều lần kiến nghị các khu tái 

định cư của thủy điện gần như bị bỏ hoang, người dân thiếu đất sản xuất, một số hạng mục 

chưa được đền bù, đời sống hết sức khó khăn. 

Phát sóng 

ngày 22/03 

X  

6 Mòn mỏi chờ 

hồi đáp của 

thủy điện 

Phản ảnh cử tri thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô kiến nghị: Sau khi Công ty Cổ phẩn thủy 

điện Đăk Psi 6 thi công Thủy điện Đăk Psi 6 đã làm thay đổi dòng chảy của sông Pô Kô, gây 

sạt lở, làm thiệt hại đến diện tích đất sản xuất của người dân, đến nay vẫn chưa được đền bù, hỗ 

trợ. Nội dung này cử tri đã có ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng Công ty Cổ phần thủy điện 

Đăk Psi 6 vẫn chưa xem xét giải quyết dứt điểm. 

Phát sóng 

ngày 06/4 

 

X 

7 Thiếu kinh phí 

khắc phục các 

điểm sạt lở các 

xã phía Tây 

huyện Tu Mơ 

Rông 

Phản ánh Tỉnh lộ 678 là tuyến đường huyết mạch, kết nối 4 xã  Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk 

Sao và Đăk Na với trung tâm huyện Tu Mơ Rông và các địa phương khác. Tuy nhiên, do đặc 

điểm địa hình, địa chất, đến mùa mưa bão, tuyến đường này có nhiều điểm bị sạt lở, gây nguy 

hiểm cho người dân khi lưu thông. Mùa mưa bão năm 2022 cận kề, cử tri 4 xã phía Tây huyện 

Tu Mơ Rông đã kiến nghị, đề xuất các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục các điểm 

sạt lở trên tỉnh lộ 678 và các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã.  

Phát sóng 

ngày 19/4 

X 

8 Kết quả xử lý ô 

nhiễm môi 

trường tại bãi 

rác huyện 

Ngọc Hồi 

Phản ảnh sau khi Chuyên mục Diễn đàn cử tri Đài PT-TH Kon Tum phản ánh về việc người 

dân bức xúc do ô nhiễm môi trường tại bãi rác huyện Ngọc Hồi, thời gian qua, các cấp ngành 

của tỉnh, huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý hạn chế tình trạng ô 

nhiễm môi trường nơi đây, nhưng vẫn còn có một số khó khăn. Trong chuyên mục kỳ này, 

ngoài việc phản ánh kết quả xử lý sẽ phản ánh thêm một số khó khăn trong việc chậm thi công 

bãi rác mới và một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm 

môi trường tại bãi rác. 

Phát sóng 

ngày 03/5 

X 

9 Cử tri lo ngại 

về đầu tư xây 

dựng thủy điện 

tại làng du lịch 

Phản ảnh sau khi có thông tin về doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư Dự án Thủy điện Đăk Blà 3 tại 

làng du lịch Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, cử tri nơi đây rất lo lắng và có ý 

kiến phản đối, không thống nhất với Đồ án quy hoạch xây dựng thủy điện, vì sợ làm mất đi vẻ 

Phát sóng 

ngày 17/5 

X 
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Kon Kơ Tu đẹp, bản sắc đặc trưng của làng và mất an toàn cho người dân trong khu vực, ảnh hưởng đến 

phong tục tập quán người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét.  

10 Phát triển thư 

viện cấp huyện 

còn nhiều bất 

cập 

Phản ảnh hiện hầu hết các huyện trên địa bàn tỉnh chưa xây dựng được thư viện. Cán bộ phụ 

trách thư viện hầu hết là kiêm nhiệm, có những cán bộ làm trong ngành hơn 20 năm chưa được 

vào biên chế. Việc luân chuyển sách, phát triển văn hoá đọc tại các huyện còn gặp nhiều khó 

khăn, bất cập. 

Phát sóng 

ngày 01/6 

X 

11 Lãng phí từ 

tuyến kênh 

chính Nam hồ 

chứa nước Đăk 

Loh 

Phản ảnh sau nhiều năm không được sử dụng, hiện tuyến kênh Nam đập thủy lợi Đăk Loh tại 

xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà nhiều đoạn đã bị hư hỏng xuống cấp, sập lấp. Cử tri tại đây rất 

quan ngại từ sự lãng phí của công trình này và đã nhiều lần kiến nghị san lấp để lấy đất sản xuất 

nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Người dân rất mong có biện pháp xử lý tránh sự lãng phí từ 

công trình. 

Phát sóng 

ngày 29/6 

X 

12  Xung quanh 

việc quản lý, 

bảo vệ nước 

đầu nguồn 

Phản ảnh cử tri đề nghị xem xét nguồn nước cấp cho người dân, đặc biệt là mùa mưa nước 

không bảo đảm như: nước đục, có ván, cặn. Bên cạnh đó, việc quản lý không tốt nguồn nước 

đầu nguồn như để tình trạng người dân canh tác gần nguồn nước dẫn đến tình trạng ô nhiễm 

nguồn nước từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tình trạng chăn thả gia súc gần nguồn nước; 

việc xả thải của các nhà máy sản xuất công nghiệp ra nguồn nước làm cho cử tri lo lắng về chất 

lượng nước sinh hoạt được cấp từ các nhà máy nước. 

Phát sóng 

ngày 13/7 

X 

13 Dân chật vật vì 

3km đường 

xuống cấp 

Phản ảnh: Tuyến đường 3 km từ thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga (Đăk Tô) đi thị trấn Plei Cần 

(huyện Ngọc Hồi) xuống cấp rất nghiêm trọng, gây khó khăn cho đi việc lại, giao thương, vận 

chuyển hàng hoá...Người dân đề nghị Nhà nước đầu tư làm đường thuận lợi cho người dân. 

Phát sóng 

ngày 09/8 

X 

14 Khu giãn dân 

đường Ngô 

Quyền - Người 

dân vẫn chờ   

Phản ảnh năm 1997, UBND phường Thống Nhất xin chủ trương cho di dời mồ mả, san ủi 

khu nghĩa địa cũ cấp đất cho 16 hộ dân thôn Kon Tum Knâm khu giãn dân không có đất ở, 

nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù đã kiến nghị nhiều lần 

trong tiếp xúc cử tri nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để 

giải quyết cho các hộ dân. (Do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tự thực hiện phản ánh theo 

dòng thời sự). 

Phát sóng 

ngày 09/8  

 

15 Tháo gỡ vướng 

mắc khu giãn 

dân đường Ngô 

Quyền 

 Phản ánh Thành phố Kon Tum đã tổ chức họp với người dân để tháo gỡ vướng mắc, có 05 hộ 

làm hồ sơ, thủ tục xong, 08 hộ đang làm hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất... người dân đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất. Thành phố KonTum đang chỉ đạo phòng, 

ban chuyên môn, UBND phường Thống Nhất rà soát lại thực tế sử dụng đất để tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định Luật Đất đai hiện hành để được cấp 

Phát sóng 

ngày 06/9 

 



4 

 
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (theo dòng thời sự tiếp theo số trước do Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh tự thực hiện hiện). 

16 Bảo đảm an 

toàn hồ đập 

mùa mưa bão 

Phản ánh: Hồ sinh thái tại Cửa khẩu quốc tế Pờ Y (hồ Âu Cơ) đã 01 lần bị tràn đập, gây thiệt 

hại rất lớn cho Nhân dân. Hiện nay, dù đã khắc phục nhưng chưa đảm bảo. Cử tri thôn Iệc đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh kiểm tra lại chất lượng công trình này, 

nếu không đảm bảo thì đề nghị nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn hồ, đập và tính mạng, 

tài sản của cho Nhân dân phía hạ lưu. 

Phát sóng 

ngày 20/9 

X 

17 Sớm nâng cấp, 

sửa chữa tuyến 

đường ĐH 85 

Phản ánh Tuyến đường ĐH 85 đi qua các xã Đăk Môn và Đăk Long huyện Đăk Glei trong 

khoảng 2 năm trở lại đây đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn, nguy hiểm cho 

người dân khi lưu thông, ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh các 

địa phương. Cử tri mong muốn sớm được đầu tư nâng cấp, sửa chữa để thuận lợi cho việc đi lại 

cũng như phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của địa phương  (do Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh tự thực hiện). 

Phát sóng 

ngày 04/10 

 

18 Sớm khắc phục 

một số công 

trình bị ảnh 

hưởng bởi bão, 

lũ ở Xã Đăk 

La, huyện Đăk 

Hà 

Phản ánh mưa lớn dẫn đến điểm Cống thuỷ lợi trên đường đi làng Kon Trang Kép đến đập Đăk 

Sít sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân lưu thông qua lại; Cầu treo dân sinh thôn 

7, sạt lở bờ suối ảnh hưởng lớn đến đi lại, sản xuất, mố chân cầu treo. Người dân, chính quyền 

xã đề nghị bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục để thuận lợi cho người dân lưu thông, sản xuất. 

 

Phát sóng 

ngày 19/10 

X 

19 Giải quyết dứt 

điểm kiến nghị 

của cử tri về 

chỉnh trang hạ 

tầng cáp viễn 

thông 

Cử tri các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi có ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc chỉnh trang hạ tầng 

cáp viễn thông. Để giải quyết dứt điểm các kiến nghị này, mới đây, Sở Thông tin và Truyền 

thông cùng các đơn vị, địa phương liên quan đã có buổi làm việc nhằm thống nhất phương án 

giải quyết, đảm bảo việc treo các loại cáp viễn thông đúng quy định của ngành viễn thông, quy 

định an toàn của ngành điện, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người dân cũng như an toàn 

trong quản lý, vận hành lưới điện và an toàn thông tin liên lạc (do Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh tự thực hiện theo dòng thời sự). 

Phát sóng 

ngày 01/11 

 

20 Xử lý các điểm 

ngập úng trên 

đường Hồ Chí 

Minh 

Hiện nay, trên đường Hồ Chí Minh có 03 vị trí thường xuyên bị ngập úng khi trời mưa to gây 

ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gồm: Cầu Đăk Trùi 1, xã Đăk 

Nông, huyên Ngọc Hồi tại Km 1487+300; cầu Đăk Long, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei tại Km 

1466+400; cầu Tri lễ, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô. Cử tri kiến nghị Chi cục Quản lý đường bộ 

III.4 sớm xử lý dứt điểm các điểm ngập úng này. 

Phát sóng 

ngày 15/11 

X 
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