
Phụ lục I 

KIẾN NGHỊ GIẢI TRÌNH, THÔNG TIN LẠI VỚI CỬ TRI (1) 

(Kèm theo Báo cáo số 46 /BC-TTHĐND ngày 06/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

Tổng cộng: 76 kiến nghị. Cụ thể: 
 

STT NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH 

A NỘI DUNG KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN (06) 

01 Câu 56 Cử tri thôn Mô Bành 1, Mô 

Bành 2, xã Đăk Na kiến nghị: Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (đơn vị quản lý thủy 

lợi Bo Ve) kiểm tra, khắc phục, sửa chữa hệ 

thống kênh thủy lợi Bo Ve. Lý do: Kênh dẫn 

nước thấp hơn mặt ruộng nên cánh đồng Bo 

Ve chỉ canh tác lúa 1 vụ là vụ mùa (nhờ 

nước mưa) còn vụ Đông - Xuân thì bỏ 

hoang (từ 5 đến 6 năm nay) rất lãng phí. 

 

Trả lời: Ngày 01 tháng 8 năm 2021, Ban Quản lý khai thác các công trình 

thủy lợi tỉnh đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Tu Mơ Rông, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na cùng cử tri A Nhuân - thôn Mô Bành 

1, A Mãnh - thôn Mô Bành 2 kiểm tra thực tế hiện trạng về nội dung kiến nghị. 

Qua kiểm tra thực tế, hệ thống kênh theo ý kiến, kiến nghị cử tri thôn Mô Bành 1, 

Mô Bành 2 là tuyến kênh nội đồng của công trình đập Bâu Ve, xã Đăk Na do địa 

phương quản lý đã bị xói lở, bồi lấp. Do đó, để đảm bảo cấp nước tưới cho nhân 

dân sản xuất và phù hợp với việc phân cấp quản lý các công trình thuỷ lợi trên địa 

bàn tỉnh theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum(2). Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh 

đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk Na báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ 

Rông xem xét có phương án sửa chữa kênh nội đồng để phục vụ sản xuất theo ý 

kiến của cử tri. 

02 Câu 7. Cử tri huyện Tu Mơ Rông Trả lời: Căn cứ Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

                                           
(1) Điểm đ khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 

10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum) quy định: "Kiến nghị giải trình, thông tin lại với cử tri là những kiến nghị có nội dung đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời hoặc 

nội dung có liên quan cơ chế, chính sách, pháp luật đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của các cơ quan có thẩm quyền; các kiến nghị chưa thể giải quyết 

được do chưa có quy định hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật hoặc của cơ quan có thẩm quyền hoặc do chưa có nguồn lực để thực hiện, chưa xác định được 

thời gian cụ thể, hoặc kiến nghị khi giải quyết có liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương và các bộ, ngành Trung ương, chưa thể xác định được thời gian giải quyết". 
(2) Về ban hành vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi các công trình thủy lợi do Sở NN&PTNT quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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 kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật 

chất để tổ chức chợ phiên Sâm Ngọc Linh 

theo chủ trương của tỉnh. 

 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp ngân sách Nhà 

nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025, trong đó: (i) Tại khoản 4, Điều 3 

Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi: Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp 

nào do ngân sách cấp đó đảm bảo; (ii) Tại điểm h, Khoản 2 Điều 9 quy định các 

nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế khác của ngân sách cấp huyện”; Theo đó, đối với 

nhiệm vụ tổ chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du 

lịch trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, là một trong các nhiệm vụ thuộc hoạt động 

kinh tế khác do ngân sách cấp huyện bố trí thực hiện theo phân cấp. Do đó, đề 

nghị UBND huyện Tu Mơ Rông chủ động cân đối sử dụng nguồn ngân sách 

huyện theo phân cấp để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng chế độ, 

định mức quy định Luật ngân sách Nhà nước, pháp luật có liên quan; đồng thời 

huy động sử dụng từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển 

khai tổ chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh theo quy định (tương tự như vừa qua 

huyện Tu Mơ Rông đã chủ động cân đối ngân sách huyện theo phân cấp và kết 

hợp huy động từ nguồn xã hội hóa để tổ chức triển khai thực hiện để tổ chức 

Phiên Chợ Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện(3). 

03 Câu 19. Cử tri Nguyễn Đức Tuấn, 

thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong kiến 

nghị: Con đường đi sản xuất vào khu Rừng 

Dầu, Công ty Thủy điện Plei Krông đã đền 

bù từ năm 2004; UBND thành phố cũng đã 

hỗ trợ nâng cấp để con đường khỏi lầy lội 

vào năm 2019. Đến nay, con đường này đã 

xuống cấp. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị 

Công ty Thủy Điện Plei Krông xem xét, hỗ 

trợ kinh phí để bê tông hóa con đường này 

nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại sản 

xuất và vận chuyển nông sản. Về lâu dài, đề 

Trả lời:  

- Đối với ý kiến tuyến đường đi sản xuất vào khu Rừng Dầu, Công ty Thủy 

điện Plei Krông đã đền bù từ năm 2004, hằng năm Ủy ban nhân dân thành phố 

Kon Tum đã hỗ trợ nâng cấp để tuyến đường khỏi lầy lội vào mùa mưa. Tuy 

nhiên, hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp; tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử 

tri, Ủy ban nhân dân thành phố đang nghiên cứu, làm việc với các cơ quan, đơn 

vị liên quan để cải tạo tuyến đường nêu trên. 

- Về đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát 

mở Tỉnh lộ thông qua tuyến đường này để giao thương kinh tế giữa thành phố 

Kon Tum với huyện Đăk Hà nhằm góp phần phát triển kinh tế cho địa phương: 

Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian 

                                           
(3) Theo Công văn số 1784/UBND-NNTN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh. Trong đó, nêu rõ: “Về kinh phí tổ chức: Ủy 

ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định”. 
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nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức 

năng khảo sát mở Tỉnh lộ thông qua tuyến 

đường này để giao thương kinh tế giữa 

thành phố Kon Tum với huyện Đăk Hà 

nhằm góp phần phát triển kinh tế cho địa 

phương. 

đến Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum sẽ giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, 

đề xuất Phương án đầu tư xây dựng tuyến đường nêu trên theo quy định (đảm 

bảo phù hợp theo quy hoạch, các yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm, hiệu quả...) và 

báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

 

04 Câu 20. Cử tri Lê Hoài Thì, thôn 

Kon Mơ Nay Kơ Tu 1, xã Đăk BLà kiến 

nghị: Thực hiện di dân dân kinh tế mới 

(thôn Đăk Hưng, thôn Đăk Hà cũ) liên kết 

đất trồng cao su, vì một số hộ vắng mặt lúc 

làm hồ sơ đất nên chưa làm được Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty cao su và 

các cơ quan chức năng các cấp xem xét giải 

quyết cho các hộ.  

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định “Ủy 

ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền 

sử dụng đất ở tại Việt Nam”. Như vậy, đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tiếp thu ý kiến kiến cử tri, đề nghị Ủy ban nhân 

dân thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết nội dung kiến 

nghị của công dân theo quy định. 

 

05 Câu 22. Cử tri xã Đăk Long kiến 

nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm 

đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 

ĐH85 từ xã Đăk Môn đến Đồn Biên phòng 

Đăk Long (673). Hiện nay, tuyến đường này 

đã hư hỏng, nhiều đoạn xuống cấp nghiêm 

trọng gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân 

dân. Đây là tuyến đường quan trọng, nhưng 

nguồn vốn để đầu tư, sửa chữa quá lớn, 

Trả lời: Tuyến đường ĐH85 từ xã Đăk Môn đến Đồn Biên phòng Đăk 

Long do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei quản lý. Theo báo cáo của Ủy ban 

nhân dân huyện: Dự án đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường ĐH85 đi 

xã biên giới Đăk Long (đường đi từ xã Đăk Môn vào xã Đăk Long) có tổng mức 

đầu tư khá lớn. Trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, 

không đủ khả năng cân đối, thời gian qua Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh đã nhiều 

lần kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét, quan tâm hỗ trợ vốn để đầu 

tư dự án(4). Tại Thông báo số 445/TB-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về kết 

luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp với lãnh 

                                           
(4) Tại Công văn số 1478/UBND-KT ngày 09 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét bố trí kinh phí đầu tư Dự án đầu tư tuyến 

đường nối từ đường Hồ Chí Minh đi ra biên giới xã Đăk Long, huyện Đăk Glei (Đồn Biên phòng 673 và Đồn Biên phòng 671) với tổng mức đầu tư khoảng 272 tỷ đồng; Tại 

Công văn số 2077/UBND-KT ngày 27 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, trình cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư và thực 

hiện các thủ tục bổ sung Dự án Đường vào cửa khẩu phụ Đăk Long (Việt Nam) - Văn Tách (Lào) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương 

giai đoạn 2016-2020, với tổng mức đầu tư khoảng 257 tỷ đồng. 
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vượt khả năng ngân sách của huyện. 

 

đạo tỉnh Kon Tum thì hiện nay không thể sử dụng nguồn vốn của Quỹ Bảo trì 

đường bộ Trung ương để hỗ trợ, sửa chữa các tuyến đường địa phương và khắc 

phục bão lũ; vì vậy, để nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường ĐH85 đi xã biên 

giới Đăk Long, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 19 

tháng 8 năm 2019 đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét hỗ trợ 358 tỷ 

đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 để thực hiện Dự án 

Khắc phục, sửa chữa đường vào cửa khẩu phụ Đăk Long - Văn Tách. Hiện nay, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng 

hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ 

nguồn để thực hiện. 

06 Câu 50. Cử tri xã Sa Nghĩa kiến 

nghị: Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy được 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào 

năm 2019. Hiện nay, tuyến đường giao 

thông từ trung tâm xã đi thôn Hòa Bình là 

tuyến đường chính kết nối các thôn trên địa 

bàn xã; đồng thời đây là tuyến đường dự 

phòng kết nối từ thành phố Kon Tum với 

Trung tâm huyện trong trường hợp Tỉnh lộ 

675 (đoạn từ Trung tâm xã đi trung tâm 

huyện) gặp sự cố. Hiện nay, qua quá trình 

sử dụng tuyến đường này đã xuống cấp, 

tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông 

rất lớn. Mặt khác, tuyến đường này có mặt 

đường nhỏ hẹp không đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa của người dân ngày càng 

tăng. Trong những năm qua, Ủy ban nhân 

dân huyện có bố trí kinh phí sửa chữa, khắc 

phục một số vị trí nhưng do nguồn kinh phí 

hạn hẹp nên chỉ khắc phục tạm thời cho 

Trả lời: Tuyến đường giao thông từ trung tâm xã đi thôn Hòa Bình thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Sa 

Thầy xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, 

nâng cấp mở rộng con đường này cho phù hợp. 
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người dân đi lại. Trước tình trạng này, đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí 

đầu tư sửa chữa, mở rộng tuyến đường trục 

chính xã Sa Nghĩa (nối từ trung tâm xã đi 

thôn Hòa Bình kết nối Trung tâm huyện). 

B NỘI DUNG KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH (70) 

I KIẾN NGHỊ CÓ NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI (20) 

01 Câu 1: Cử tri A Lip, thôn Plei Weh, 

xã Ia Chim kiến nghị: Về cao su liên kết tại 

khu vực đồi Ba Chấm (giữa Nông trường 

cao su Tân Hưng với một số hộ dân thôn 

Plei Weh), đến nay qua 11 năm mà hộ liên 

kết chưa được khai thác, trong khi người 

dân không có đất sản xuất, đời sống hết sức 

khó khăn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

làm việc với Tập đoàn cao su Việt Nam có 

biện pháp thanh lý, trả đất lại cho dân để 

trồng các loại cây khác phù hợp hơn. 

 

Trả lời: Nông trường cao su Tân Hưng thuộc Công ty TNHH MTV cao su 

Kon Tum đang quản lý 255,628 ha vườn cây cao su liên kết với người dân, vườn 

cây được trồng trong các năm 2007, năm 2008,  năm 2009 và được đưa vào khai 

thác từ năm 2016 đến năm 2018.  

Trong tổng số 255,628 ha vườn cây trồng năm 2009, có 23,420 ha vườn 

cây liên kết (bao gồm cả phần diện tích vườn cây liên kết của ông A Lip) không 

đủ điều kiện để đưa vào khai thác do trồng trên diện tích đất xấu, qua kiểm tra, 

đánh giá chất lượng vườn cây thì số cây đạt tiêu chuẩn đưa vào cạo rất thấp. Do 

đó, Công ty đã có văn bản báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về 

thực trạng vườn cây và đang chờ Tập đoàn có ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết. 

Tuy nhiên, để tạo việc làm và thu nhập cho các hộ liên kết có vườn cây không đủ 

điều kiện đưa vào khai thác, Nông trường cao su Tân Hưng đã họp và bố trí cho 

các hộ này đi cạo tại các vườn cây khai thác không có người cạo trong cùng một 

khu vực nhưng các hộ này vẫn không đi cạo (vườn cây khai thác không có người 

cạo là vườn cây của các hộ liên kết do điều kiện gia đình không có người đi cạo 

nên bỏ trống vườn cây). 

Đối với diện tích đã đưa vào khai thác thì có một số diện tích người dân đi 

cạo được một thời gian ngắn và tự ý bỏ cạo, nguyên nhân chính là do đa phần 

diện tích đưa vào liên kết của các hộ dân ít (bình quân khoảng 0,9 ha/hộ, hộ thấp 

nhất là 0,2 ha/hộ), vườn cây mới đưa vào cạo nên năng suất sản lượng đạt thấp, 

ngoài ra một số hộ liên kết không có lao động đi cạo. Trong khi đó, Công ty đã 
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bỏ chi phí đầu tư, trang bị đầy đủ vật tư khai thác cho vườn cây này, các hộ dân 

tự ý bỏ cạo đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty trong năm nay. Ngoài ra, Nông trường đã tổ chức họp với các hộ liên kết 

về việc không đưa vườn cây vào khai thác. Qua cuộc họp các hộ liên kết đã chia 

sẽ những khó khăn của Công ty và thống nhất với ý kiến trả lời của Công ty, 

đồng thời đề nghị Công ty và Tập đoàn sớm đưa vườn cây vào khai thác, giải 

quyết khó khăn cho người dân. 

02 Câu 3. Cử tri Đỗ Xuân Hoè, thôn 

Ngọc Thư, xã Đăk Xú kiến nghị: Hệ thống 

mương dẫn nước tưới tiêu từ đập Đăk 

HNiêng về các khu sản xuất của thôn Ngọc 

Thư, Ngọc Yên Phúc nhỏ hẹp, không đủ 

nước tưới vào mùa khô, bị bồi lấp vào mùa 

mưa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

ngành chức năng kiểm tra, khảo sát, nâng 

cấp mở rộng hệ thống kênh để đảm bảo 

nước tưới tiêu sản xuất, vì hiện nay Nhân 

dân đã chuyển đổi từ trồng lúa nước sang 

trồng cây công nghiệp dài ngày (như: cà 

phê) khá lớn nên cần lượng nước tưới lớn 

hơn; lượng nước tưới vào mùa khô không 

đảm bảo. 

 

Trả lời: Hệ thống kênh chính của hồ chứa Đăk Hơ Niêng có chiều dài 6,66 

km, với nhiệm vụ theo thiết kế phục vụ tưới cho 300ha lúa nước 02 vụ nhưng 

diện tích thực tế là 277,1ha thấp hơn so với diện tích thiết kế là 22,90ha, vì vậy, 

khả năng phục vụ tưới của công trình đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sản xuất hiện 

tại; mặt khác, theo hợp đồng dùng nước của Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú và Ủy 

ban nhân dân xã Pờ Y từ năm 2012 đến nay không tăng diện tích tưới. Ngoài ra, 

do kênh tưới dài, diện tích phục vụ cho 02 xã nên để đảm bảo đưa đủ nước về tới 

cuối khu tưới (xã Đăk Xú) Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã 

xây dựng quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú và Ủy ban nhân dân 

xã Pờ Y nhằm phân chia lịch dùng nước hiệu quả, tiết kiệm. Thực tế, trong các 

năm qua công trình đảm bảo nước tưới cho toàn bộ diện tích hợp đồng của công 

trình nên việc mở rộng kênh tưới tại thời điểm hiện nay chưa cần thiết. Trong 

trường hợp phát sinh diện tích cây công nghiệp mới đề nghị chính quyền địa 

phương phối hợp với Trạm quản lý thuỷ nông huyện Ngọc Hồi kiểm tra và xây 

dựng lại kế hoạch tưới phù hợp với thực tế. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Ban 

Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Xú cùng cử tri Đỗ Xuân Hòe, thôn Ngọc Thư, xã Đăk Xú kiểm tra hiện 

trạng, giải quyết kiến nghị của cử tri và cử tri đã thống nhất xác nhận. 

03 Câu 8. Cử tri Trịnh Xuân Linh, 

thôn 2, xã Đăk Cấm kiến nghị: Khi ông đi 

làm thủ tục tặng, cho đất đai tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh, các nhân 

viên tiếp nhận hồ sơ không hướng dẫn một 

Trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, chỉ đạo 

kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ đất đai của tổ chức và hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Qua theo dõi nhận thấy việc tiếp nhận, 

xử lý và giải quyết hồ sơ đất đai cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, do có 

thời gian tình trạng sốt đất trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp dẫn đến số lượng 
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lúc để gia đình bổ sung một lần mà mỗi lần 

sai một vấn đề buộc ông đi lại nhiều lần, 

thời gian kéo dài hơn ba tháng, gây phiền 

hà, bức xúc. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, chấn chỉnh công chức, nhân viên 

tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

hướng dẫn một lần là đầy đủ hồ sơ, tránh 

để công dân đi lại nhiều lần tốn kém thời 

giờ, tiền bạc. 

hồ sơ về đất đai tăng nhiều đã tạo áp lực lớn lên các cán bộ phụ trách tiếp nhận, 

xử lý và giải quyết hồ sơ dẫn đến việc kiểm tra, kiểm soát hồ sơ có lúc chưa đảm 

bảo. Mặt khác từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, thực hiện Thông tư 80/2021/TT-

BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính, Cơ quan thuế tổ chức triển 

khai thực hiện, ban hành và áp dụng các mẫu tờ khai theo quy định mới, do 

không tổ chức tập huấn, hướng dẫn kê khai cho công chức, viên chức tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công và các bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 

nên khi tiếp nhận hồ sơ đất đai, luân chuyển đến cơ quan thuế để xác định nghĩa 

vụ tài chính thì có nhiều chỉ tiêu người sử dụng đất kê khai không đầy đủ hoặc 

không  chính xác, dẫn đến hồ sơ bị trả lại, gây bức xúc cho người dân trên địa 

bàn. Theo ý kiến kiến nghị của công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ 

đạo Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, chấn chỉnh đối với các cán bộ đang phụ 

trách việc tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện. Đồng thời, Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Cục thuế tỉnh để xử lý, giải quyết các bất 

cập phát sinh khi triển khai, áp dụng các quy định mới. 

04 Câu 9. Cử tri phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh kiểm tra lại việc tiếp 

công dân theo quy định của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường, vì theo lịch tiếp, 

công dân đến nhưng không được tiếp. 

 

Trả lời: Căn cứ Luật Tiếp công dân  năm 2013 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành lịch tiếp công dân năm 2022 

theo quy định (Thông báo số 222/TB-STNMT ngày 21 tháng 12 năm 2021 về lịch 

tiếp công dân năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường), trong đó quy định: 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp công dân định kỳ vào ngày vào ngày 

10 và 25 hàng tháng (nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ lễ hoặc ngày 

nghỉ hàng tuần sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo), trường hợp Giám đốc Sở 

vắng mặt thì phân công một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân; địa điểm tiếp công 

dân tại Phòng Tiếp công dân, Tòa nhà B, Trung tâm hành chính tỉnh. Lịch tiếp 

công dân định kỳ đã được cập nhật vào lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở. Qua 

kiểm tra kết quả tiếp công dân từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến nay, Giám Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã tiếp công dân định kỳ hàng tháng (theo lịch tiếp 

công dân) nhưng không không có công dân đến. 

Về tiếp công dân thường xuyên, Giám đốc Sở đã giao cho Thanh tra Sở 
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trực tiếp công dân thường xuyên. Trong 7 tháng đầu năm 2022, có 03 lượt (04 

công dân) đến Phòng Tiếp công dân nêu ý kiến, kiến nghị, đã được công chức 

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp, hướng dẫn thủ tục pháp lý về đất 

đai. Trong 3 trường hợp này có bà Thăch và bà Y Phưn (là công dân thôn Kon Tu 

Kơ Mâm, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) đến đề nghị cơ quan chức 

năng không cấp Giấy CNQSD đất cho Trường mầm non Thống Nhất mà cấp đất 

cho thôn để làm nhà Văn hóa; công chức tiếp công dân đã cung cấp thông tin về 

kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Văn bản số 

1004/UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022. 

Liên quan đến sự việc kiến nghị của bà Thăch và bà Phưn, có kiến nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy CNQSD đất cho Trường Mầm non Thủy 

Tiên, phường Thống Nhất (trong đó có nội dung đề nghị ghi trong Giấy CNQSD 

đất là cấp cho dân làng thôn Kon Tum Kơ Nâm, phường Thống Nhất). Nội dung 

kiến nghị của các công dân này là không đúng đối tượng kiến nghị (bà Thăch và 

bà Phưn không có tư cách pháp lý để đại diện cho Trường Mầm non Thủy Tiên 

để đề nghị các cơ quan chức năng xem xét thu hồi và cấp lại Giấy CNQSD đất), 

đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp làm việc với công dân ngày 22 

tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và đã thông báo kết quả kiểm tra, 

rà soát nội dung trình bày của công dân tại Văn bản số 1525/STNMT-TTr ngày 

08 tháng 6 năm 2022 và đã được Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum hướng 

dẫn tại Văn bản số 2794/UBND-TD ngày 06 tháng 7 năm 2022 và Ban Tiếp công 

dân tỉnh trả lời tại Văn bản số 54/TD-XLĐ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Do đó nội 

dung Cử tri phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum kiến nghị: “kiểm tra lại 

việc tiếp công dân theo qui định của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, vì 

công dân theo lịch tiếp công dân có đến nhưng không được tiếp theo qui định” là 

không đúng. 

05 Câu 10. Cử tri Trần Thị Thìn, tổ 

dân phố 4, phường Trần Hưng Đạo kiến 

nghị: Hiện nay, Nhân dân rất bức xúc về 

diện tích đất trồng cao su tại lô số 26, 27 

Trả lời: Sau khi xem xét nội dung kiến nghị của cử tri Trần Thị Thìn, 

Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đã tiến hành kiểm tra hồ sơ hợp đồng giao 

nhận khoán vườn cây cao su do Nông trường cao su Hòa Bình quản lý, qua kiểm 

tra Công ty nhận thấy bà Trần Thị Thìn đang nhận khoán 1,56 ha vườn cây tại lô 



9 

 

và lô 44. Vì trước đây, diện tích đất này do 

Nhân dân tự khai hoang, sau này Công ty 

TNHH MTV Cao su Kon Tum cùng với 

chính quyền địa phương vận động Nhân 

dân đưa vào hợp đồng trồng cao su ăn chia 

theo tỷ lệ 4/6 với thời gian là 20 đến 30 

năm, sau thời gian này Công ty cao su trả 

lại đất cho dân để canh tác. Hiện nay, diện 

tích đất này đã được tỉnh cấp bìa cho Công 

ty cao su, cho nên Nhân dân bức xúc. Đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty 

TNHH MTV Cao su Kon Tum xem xét, giải 

quyết, trả lại đất cho dân để đảm bảo 

quyền lợi cho người dân, vì hiện nay dân 

không có đất để sản xuất và làm ăn.  

 

25 không phải nhận khoán tại các lô 26, 27 và lô 44. 

- Về phương án khoán: Được triển khai từ năm 1996 theo hình thức Nhà 

nước cho Công ty thuê đất trồng cao su, Quyền sử dụng đất được cấp cho Công 

ty, vườn cây là vườn cao su quốc doanh. Thời kỳ kiến thiết cơ bản (KTCB) Công 

ty đầu tư 100% vốn và giao khoán cho người dân thực hiện trồng, chăm sóc trên 

vườn cây, người dân thực hiện công việc nào thì được Công ty thanh toán tiền 

công cho công việc đó theo định mức và đơn giá tiền công do Công ty ban hành. 

Thời kỳ cao su khai thác người nhận khoán thực hiện đảm bảo các hạng mục 

công việc chăm sóc, khai thác trên vườn cây theo hợp đồng giao nhận khoán thì 

được hưởng thu nhập theo tỉ lệ 45,33% giá trị sản lượng mủ khai thác theo giá 

bán mủ cao su nguyên liệu tại thời điểm sau khi giao nộp cho Công ty. 

- Về nguồn gốc đất: Năm 1996 thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân 

thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây 

ngắn ngày không hiệu quả sang trồng cây cao su để phát triển kinh tế, nâng cao 

đời sống cho người dân nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. 

Thực hiện Công văn số 10/CV-UBND ngày 27 tháng 01 năm 1997 của thị xã 

Kon Tum về việc triển khai kế hoạch chuẩn bị đất trồng cao su năm 1997, theo 

đó Nông trường cao su Hòa Bình phối hợp cùng với chính quyền địa phương và 

người dân kiểm tra, thống kê về diện tích đất rẫy, cây cối hoa màu trên đất của 

từng hộ dân để tiến hành chi trả tiền hỗ trợ công khai phá, đền bù cây cối hoa 

màu trên đất và được người dân đồng thuận, thống nhất, đồng thời không có ý 

kiến gì về số lượng cũng như đơn giá bồi thường. Công ty tiến hành khai hoang, 

phối hợp với các biện pháp thủ công khác tiến hành phát dọn thực bì, san ủi gốc 

cây, ụ mối, hố bom, làm đất đưa vào trồng mới cao su. Sau khi trồng mới xong 

toàn bộ diện tích này Công ty giao lại cho người dân địa phương tại chỗ vào 

nhận khoán chăm sóc, khai thác vườn cây theo nội dung phương án khoán của 

Công ty. Về diện tích đất Công ty đang quản lý và sử dụng ổn định từ trước đến 

nay. 

- Về hồ sơ pháp lý đất: Trên cơ sở diện tích đã trồng cao su năm 1997 tại 

khu vực xã Hòa Bình đồng thời căn cứ tờ trình số 115/TT-KH ngày 26 tháng 3 
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năm 1997 của Công ty về việc xin giao đất trồng cao su năm 1997; Tờ trình số 

191/TT-ĐC ngày 26 tháng 3 năm 1997 của Sở Địa chính tỉnh Kon Tum (nay là 

Sở Tài nguyên và Môi trường), ngày 10 tháng 02 năm 1998, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum có Quyết định số 81/QĐ-UB về việc thu hồi và giao đất trồng cao 

su năm 1996 và năm 1997 (hiện trạng đất đã trồng cao su năm 1997) cho Công 

ty cao su Kon Tum tại Thị xã Kon Tum với tổng diện tích là 1.584 ha trong đó 

khu vực xã Hòa Bình 727 ha. Năm 2000 Công ty đã thuê đơn vị tư vấn (Liên 

đoàn ĐCTV-ĐCCT miền Nam) tiến hành đo đạc bản đồ địa chính vườn cây và lập 

các thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ. Ngày 07 tháng 10 năm 2003, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 49/QĐ-UB về việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số U: 334602 cho Công ty tại xã Hòa Bình với tổng diện tích 

là 672,18 ha. Theo Quyết định số 2196/UBND-ND ngày 25 tháng 10 năm 2006 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền 

sử dụng đất sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Đất trồng cao su được Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Công ty thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. 

- Về kiến nghị trả lại đất của cử tri Trần Thị Thìn trùng với nội dung khiếu 

nại năm 2015, năm 2016 và năm 2021 của các hộ dân phường Trần Hưng Đạo và 

xã Hòa Bình, nội dung này đã được các cấp chính quyền địa phương giải quyết 

và đối thoại trả lời trực tiếp với người dân(5) cụ thể như sau: 

+ Tại Quyết định số 1619/QĐ-GQKN ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại của 107 hộ, cư trú 

tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (lần đầu), như sau:  

 Diện tích đất các hộ dân khiếu nại, đề nghị công nhận quyền sử dụng đất 

(diện tích đất Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi, giao cho Công ty trồng cao su 

vào các năm 1996, 1997, 1998 tại Nông trường cao su Hòa Bình) đang thuộc 

                                           
(5) Tại Quyết định số 1619/QĐ-GQKN ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại của 107 hộ, cư trú tại phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (lần đầu); Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Đoàn Liệu và các hộ dân trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (lần hai); Công văn số 36/TD-XLĐ ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ban Tiếp công 

dân tỉnh Kon Tum về việc thông báo xử lý đơn kiến nghị của công dân.  
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quyền sử dụng của Công ty. Toàn bộ diện tích đất này từ năm 1996, đã đưa vào 

trồng cao su theo chủ trương chuyển đổi cây trồng của tỉnh, thị xã. Đến năm 

1998, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có quyết định thu hồi đất và giao đất 

Công ty để trồng cao su (Quyết định số 81/QĐ-UB ngày 10 tháng 02 năm 1998 là 

727 ha; Quyết định số 234/QĐ-UB ngày 09 tháng 06 năm 1998 là 260 ha), và từ 

đó đến nay không có khiếu nại hay thắc mắc gì. Căn cứ khoản 5 Điều 26 Luật đất 

đai 2013: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao theo quy định của 

Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai 

của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 

hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam“.  

Việc các hộ khiếu nại đòi công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với diện tích đất Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi và giao 

cho Công ty sử dụng từ năm 1998 là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. 

+ Tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Liệu và 

các hộ dân trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

(lần hai) như sau:  Việc thu hồi và giao đất cho Công ty thuê đất trồng cao su tại 

Nông trường cao su Hòa Bình trong giai đoạn các năm 1996, 1997 và 1998 tại 

khu vực xã Hòa Bình đã được thực hiện đúng quy định pháp luật đất đai. Trong 

quá trình triển khai trồng cao su trên đất được giao, cho thuê, Công ty đã phối 

hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện trạng đất, hoa màu trên đất, thỏa 

thuận mức đền bù và đã chi trả xong tiền đền bù, hỗ trợ đối với các hộ dân trước 

thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định thu hồi, giao đất cho 

Công ty trồng cao su. Việc thỏa thuận đền bù đất, hoa màu trên đất của Công ty 

đối với người dân tại thời điểm này là thực hiện đúng với quy định tại Khoản 6 

Điều 79 Luật Đất đai năm 1993 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất 

“Đền bù cho người có đất bị thu hồi để giao cho mình“. Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum đã quyết định không công nhận nội dung khiếu nại của ông Đoàn Liệu 

và 58 hộ dân thường trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum (ủy quyền bằng văn bản cho ông Đoàn Liệu thay mặt mình đi khiếu 
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nại) về yêu cầu công nhận và cấp quyền sử dụng đất cho người dân đối với diện 

tích trồng cao su tại Nông trường cao su Hòa Bình thuộc Công ty TNHH MTV 

Cao su Kon Tum. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định giải quyết 

khiếu nại lần đầu số 1619/QĐ-GQKN, ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại của 107 hộ, cư 

trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Yêu cầu ông 

Đoàn Liệu và 58 hộ dân ủy quyền cho ông Đoàn Liệu đi khiếu nại thực hiện Quyết 

định giải quyết khiếu nại nêu trên của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum. 

+ Tại Công văn số 36/TD-XLĐ ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ban Tiếp 

công dân tỉnh Kon Tum về việc thông báo xử lý đơn kiến nghị của công dân. Nội 

dung các hộ dân đề nghị nhận lại phần diện tích đất cao su nhận khoán với Công 

ty tại lô 44, thôn 01, xã Hòa Bình trùng với nội dung khiếu nại của các hộ dân 

phường Trần Hưng Đạo và xã Hòa Bình khiếu nại trước đây (năm 2015 và 2016), 

đã được các cấp chính quyền địa phương giải quyết theo Quyết định số 1619/QĐ-

GQKN ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết 

định số 234/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum; do đó, căn cứ Luật khiếu nại năm 2011 và Thông tư số 07/2014/TT-

TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ, thì nội dung kiến 

nghị của các hộ dân không có cơ sở để xem xét, giải quyết, và đề nghị các hộ dân 

thực hiện theo các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 

06 Câu 27. Cử tri Nguyễn Quang 

Trung, thôn Kon Hnông Yốp, xã Đăk 

Hring kiến nghị:  Hiện nay, tại khu vực gia 

đình tôi ở có hệ thống mương thoát nước 

dọc Quốc lộ 14 chạy qua, vào mùa mưa làm 

sói mòn vào đất của gia đình tôi. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng 

kiểm tra và đề nghị Chi cục Quản lý đường 

bộ III.4 xây lắp bờ kè, hệ thống mương 

thoát nước nhằm tránh sạt lở đến đất của 

Trả lời: Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (nay 

là Văn phòng Quản lý đường bộ III.4) đã tham gia cùng Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring, Thôn trưởng thôn Kon 

Hnong Yôp và Hộ ông Nguyễn Quang Trung tiến hành làm việc và cùng thống 

nhất nội dung theo đơn kiến nghị như sau: Thống nhất cho hộ ông Nguyễn Quang 

Trung tự kè, gia cố các vị trí sạt lở trong phạm vi đất của ông. Trước khi thực 

hiện sửa chữa ông Nguyễn Quang Trung phải có thông báo bằng văn bản đến Ủy 

ban nhân dân xã Đăk Hring Kèm giải pháp gia cố. 
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gia đình tôi. 

07 Câu 28. Cử tri Dương Thanh Hải, tổ 

dân phố 4b và cử tri Trần Văn Thuần, tổ 

dân phố 6, thị trấn Đăk Hà kiến nghị: Đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan chức năng của tỉnh tăng cường công 

tác kiểm tra đo lường chất lượng của một số 

cây xăng và kiểm tra chất lượng phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện 

Đăk Hà (cây xăng tại địa điểm TDP5, thị 

trấn Đăk Hà và cây xăng Bình Dương thôn 

5, xã Hà Mòn…) để tránh trường hợp người 

dân mua phải xăng, phân bón giả, kém chất 

lượng, trong khi giá cả hiện nay rất cao.  

 

Trả lời: Công tác quản lý đo lường chất lượng xăng dầu thuộc trách nhiệm 

của Sở Khoa học và Công nghệ. Đối với nội dung kiến nghị kiểm tra đo lường 

chất lượng của các cây xăng, ngày 02 tháng 8 năm 2022, Sở Khoa học và Công 

nghệ đã phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đăk Hà tổ chức kiểm tra, lấy 

mẫu xác minh việc đo lường, chất lượng tại 02 doanh nghiệp kinh doanh xăng 

dầu theo kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm quy định 

pháp luật về đo lường, kết quả xác định các mẫu xăng dầu đều đạt chất lượng 

theo quy định (có báo cáo số 181/BC-SKHCN ngày 09/8/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ kèm theo).  

Đối với nội dung kiến nghị liên quan đến chất lượng phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật, năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Thanh 

tra Sở thực hiện thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về 

sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật, giống cây trồng nông 

nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum. Kết quả đến nay đã thanh tra xong trên địa bàn thành phố 

Kon Tum và ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SNN ngày 06 tháng 5 năm 

2022, kiến nghị xử phạt số tiền là 22.500.000 đồng (đã nộp). Hiện nay đang tiếp 

tục thực hiện 01 cuộc Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp 

luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật; giống cây trồng 

nông nghiệp, lâm nghiệp tại huyện Đăk Hà, huyện Ngọc Hồi, chưa có kết quả. 

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk 

Hà tiến hành thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, buôn bán phân bón và 

thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo đúng quy định của Pháp luật; đặc biệt là xử phạt nghiêm, mang tính răn đe 

đối với các trường hợp buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất 

lượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua đúng các sản phẩm phân 

bón và thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng, tránh thiệt hại cho người dân 

trong sản xuất nông nghiệp. 
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08 Câu 34. Cử tri Vũ Anh Dương, thôn 

3, xã Tân Cảnh kiến nghị: Việc quảng bá 

các điểm du lịch phải đúng thực chất và 

đảm bảo chất lượng để phục vụ du khách và 

thu hút khách du lịch. Thực tế hiện nay, khu 

du lịch Măng Đen còn có nhiều điểm chất 

lượng còn kém, công trình xây dựng chưa 

hoàn thành nhưng đã đưa vào kinh doanh 

dịch vụ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

quan tâm đối với nội dung này. 

 

Trả lời: Trong thời gian qua, công tác quảng bá các điểm du lịch trên địa 

bàn huyện Kon Plông luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của 

cấp ủy, chính quyền huyện Kon Plông và các Sở, ngành của tỉnh (có liên quan) 

đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện 

việc quảng bá, truyền thông về du lịch huyện Kon Plông (nói chung) và Du lịch 

sinh thái Măng Đen (nói riêng) với nội dung và hình ảnh thực tế của địa phương, 

thông qua nhiều hình thức6. Các hoạt động quảng bá đều nhận được sự phản hồi 

tốt, đánh giá tích cực và quan tâm của đông đảo du khách gần xa. Góp phần thu 

hút khách du lịch và nhà đầu tư vào địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển du lịch và 

kinh tế - xã hội.  

Theo kiến nghị cử tri không nêu cụ thể (tên, địa chỉ) những điểm du lịch 

chất lượng còn kém, công trình xây dựng chưa hoàn thành nhưng đã đưa vào kinh 

doanh dịch vụ. Qua rà soát, thực tế hiện nay trên địa bàn huyện Kon Plông hiện 

có nhiều điểm du lịch đang trong quá trình hoàn thiện, do vậy có thể đây là một 

trong những công trình, dự án được chủ đầu tư thực hiện theo giai đoạn. Khi có 

một số hạng mục hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn sẽ đưa vào kinh doanh phục vụ 

khách du lịch, và việc kinh doanh phải tuân thủ đúng quy định của Pháp luật. 

Tính đến tháng 8 năm 2022, huyện Kon Plông có 6 điểm du lịch  cấp tỉnh được 

Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận(7), đây đều là các điểm thu hút được lượng lớn 

khách du lịch trong thời gian qua(8). Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân huyện luôn 

chủ động hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tháo gỡ kịp thời 

                                           
(6) website du lịch (Dulichmangden.com), YouTube (KonPlongTV), trang Fanpage (Du lịch Măng Đen), các ấn phẩm du lịch, Video clip,  MV ca nhạc; hệ thống banner quảng 

cáo và thông qua các sự kiện, chương trình nghệ thuật, hoạt động kết nối du lịch... Các chương trình giới thiệu, quảng bá có sự phối hợp với nhiều đơn vị truyền thông, báo, đài 

chính thống, uy tín như: VTV1, VTV3, VTV8, Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền 

hình Kon Tum... 
(7) Tại các Quyết định: số 73/QĐ-UBND, ngày 20/01/2020; số 1014/QĐ-UBND, ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công nhận các điểm du lịch Nhà máy 

rượu Vang Sim, Cty TNHH MTV Sim Thiên Sơn; Điểm du lịch Ê Ban farm; Thiện Mỹ farm; Khu câu cá giải trí Hồ Đam Bri; Làng Du lịch cộng đồng Kon Pring, Điểm du lịch 

Thác Pa Sỹ và điểm du lịch Vang Sim Măng Đen. 
(8) Hiện nay, toàn huyện có 50 cơ sở lưu trú với trên 600 phòng ở nhiều loại hình như: resort, khách sạn, nhà nghỉ, homestay, farmstay... Hệ thống nhà hàng, quán ăn đáp ứng 

được phần lớn nhu cầu của khách du lịch. Thực tế, lượng khách đến địa bàn huyện tương đối ổn định. Vào các dịp Lễ, Tết, kỳ nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ hè, đa số các phòng nghỉ 

đều kín khách. Công suất sử dụng phòng nghỉ đạt từ 65%-75%. 
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những khó khăn, vướng mắc khi đầu tư hoặc sản xuất, kinh doanh tại địa bàn. 

Đảm bảo các dự án đầu tư sớm triển khai và đi vào hoạt động, nhất là thu hút đầu 

tư cơ sở lưu trú, các điểm vui chơi, giải trí, nhà hàng, trung tâm thương mại - dịch 

vụ... Các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân huyện luôn tăng cường công tác 

kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý, thu hồi (hoặc đề nghị tỉnh thu hồi) chủ trương 

đầu tư các dự án không triển khai hoặc chậm triển khai theo cam kết. Công tác 

kiểm tra, rà soát việc kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện được tiến 

hành thường xuyên. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, lưu trú... 

đều niêm yết công khai giá cả, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường 

với phương châm "Du lịch Măng Đen, điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn". 

 Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ 

với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước 

trong việc nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền quảng bá du lịch và đảm 

bảo các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tham quan cho du khách. 

Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quảng bá tại các điểm du lịch đảm bảo đúng quy 

định, đúng thực chất. 

09 Câu 35. Cử tri Hà Văn Hơn, thôn 9, 

xã Ia Tơi kiến nghị: Hiện nhà máy chế biến 

mủ cao su của Công ty đầu tư phát triển 

Duy Tân đã đi vào hoạt động gây mùi hôi 

thối làm ô nhiễm môi trường xung quanh 

khu vực nhà máy. Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo các ngành chức năng kiểm tra, đề nghị 

Nhà máy xử lý mùi hôi thối, cải thiện môi 

trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân 

sinh sống lâu dài trên địa bàn.  

 

Trả lời: Theo kiến nghị của cử tri, ngày 21 tháng 7 năm 2022, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ia 

H’Drai, Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi, đại diện thôn trưởng thôn 9 - xã Ia Tơi, huyện 

Ia H’Drai tiến hành kiểm tra thực tế, thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường để 

xác minh thông tin phản ánh của cử tri. Kết quả kiểm tra như sau:  

- Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su với công suất 9000 tấn sp/năm của 

Công ty đầu tư phát triển Duy Tân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 103/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 02 năm 2021 và Báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh 

tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022. Khoảng cách từ 

Nhà máy đến điểm dân cư gần nhất thuộc thôn 9 xã Ia Tơi khoảng 3 km. 

- Về tiến độ xây dựng nhà máy: Đã triển khai xây lắp khoảng 90% các 

hạng mục công trình xây dựng; đã xây dựng, lắp đặt hoàn thiện hệ thống xử lý 



16 

 

khí thải, nước thải, kho chứa chất thải nguy hại, hệ thống thu gom nước thải, 

nước mưa của Nhà máy; đang hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước 

thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Tại thời điểm kiểm tra, nhà máy đang chạy thử để nghiệm thu máy, thiết 

bị của dây chuyền sản xuất mủ tạp với công suất 9.000 tấn sp/năm. Tại khu vực 

chứa nguyên liệu mủ tạp khối lượng có khoảng 20 tấn mủ tạp. 

- Về tình trạng xả nước thải: Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước 

thải được tuần hoàn tái sử dụng để sản xuất, chưa có nước thải thải ra môi 

trường bên ngoài. 

- Trong khuôn viên nhà máy, bằng cảm quan Đoàn kiểm tra nhận thấy có 

phát sinh mùi hôi đặc trưng nhẹ của hoạt động chế biến mủ cao su. 

- Ý kiến của đại diện của cơ quan có liên quan: Ý kiến của Thôn trưởng 

thôn 9, tại cuộc họp tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh, người dân có 

phản ánh về mùi hôi phát sinh do Nhà máy chế biến mủ cao su gây ra. Mùi hôi 

thường phát sinh từ khoảng 19-20 giờ hàng ngày từ quá trình xông sấy mủ. 

- Kết quả đo đạc, lấy mẫu không khí: Để có cơ sở trả lời kiến nghị của cử 

tri, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tiến hành lấy 01 mẫu không khí tại trước cổng nhà máy và 01 mẫu 

không khí tại khu dân cư thôn 9 - xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai. Kết quả như sau: 

TT 

(No) 
Tên chỉ tiêu 

(Charateristics) 
ĐVT 

(Units) 

Kết quả 

(Test results) Quy chuẩn  

so sánh 
QT/K01-KT QT/K02-KT 

I Yếu tố vi khí hậu và tiếng ồn:  

1 Nhiệt độ oC 27,2 31,3 18-32(1) 

2 Độ ẩm % 89,4 69,2 40-80(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,6 0,5 0,2-1,5(1) 
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4 Tiếng ồn: LAeq
(*) dBA 55,4 63,0 70(2) 

II Bụi và khí độc:  

1 Bụi lơ lửng(*) µg/m3 41,2 57,1 300(3) 

2 CO µg/m3 <2.975 <2.975 30.000(3) 

3 SO2 µg/m3 < 9,03 < 9,03 350(3) 

4 NO2 µg/m3 < 8,15 < 8,15 200(3) 

5 NH3 µg/m3 < 50 < 50 200(4) 

- QT/K01-KT: Tại nhà ông Phạm Văn Trang cách khu vực Nhà máy khoảng 

2,6 km về phía Đông (Nhà dân gần nhất so với Nhà máy). 

- QT/K02-KT: Tại khu vực cổng bảo vệ của Nhà máy. 

- (1): QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí hậu - Giá 

trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- (2): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

- (3): QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

- (4): QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh.   

Nhận xét: Qua kết quả phân tích một số chỉ tiêu bụi và khí độc tại khu dân 

cư thôn 9, xã Ia H’Drai và trước cổng Nhà máy cho thấy tất cả các thông số đặc 

trưng chất lượng môi trường không khí xung quanh đều nằm trong giới hạn cho 

phép của các QCVN.  

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đề nghị Công ty đầu tư phát triển Duy Tân 

thực hiện một số nội dung như sau: Thực hiện đúng, đầy đủ tránh nhiệm của Chủ 

dự án được quy định tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
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của dự án: Nhà máy chế biến mủ cao su. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng 

mục công trình xử lý chất thải theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt. Đồng thời khẩn trương thực hiện thủ tục hồ sơ cấp giấy phép 

môi trường và phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. Yêu cầu nhà máy phải có các giải pháp xử lý triệt để mùi hôi 

tránh gây ảnh hưởng đến môi trường. Hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc 

nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, 

quản lý. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi 

tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường của nhà máy; thực hiện trách 

nhiệm của địa phương theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong công 

tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

10* Câu 39 (a). Cử tri A Ba, thôn Kon 

RGỗh, xã Đăk Kôi kiến nghị: Tỉnh lộ 677 

có nhiều đoạn hệ thống thoát nước dọc bị 

bồi lấp nên nước mưa tràn qua đường chảy 

tràn vào trong nhà dân ở phía dưới đường 

và vùi lấp đoạn tuyến thuộc mương thủy lợi 

Nước Chong, trong đó có đoạn qua thôn 3 

(Km23+00 đến Km23+500). Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông 

vận tải kiểm tra, nạo vét rãnh thoát nước 

toàn tuyến Tỉnh lộ 677, trong đó có đoạn 

tuyến cụ thể như: (a) Bổ sung đoạn rãnh 

thoát nước dọc vượt qua kênh thủy lợi Nước 

Chong tại KM23+00 (khoảng 10m) để 

tránh bị đất cát vùi lấp kênh thủy lợi, ảnh 

hưởng đến việc sản xuất của người dân.  

Trả lời: Tỉnh lộ 677 được đầu tư đưa vào sử dụng năm 2019, hệ thống 

rãnh dọc nhiều đoạn được gia cố để thoát nước. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo 

đơn vị quản lý đường thường xuyên nạo vét, san gạt, phát quang, tuy nhiên do 

ảnh hưởng của mưa bão nhiều vị trí rãnh bị bồi lấp, nước từ la luy dương chảy 

tràn xuống ta luy âm tràn vào nhà ở của các hộ dân. Ghi nhận ý kiến của cử tri, 

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường nạo vét, san gạt đất 

lấp rãnh dọc, lề đường từ Km23+000 - Km23+500 thoát nước tốt (đã thực hiện 

xong ngày 08 tháng 7 năm 2022).  

11 Câu 44. Cử tri Nguyễn Châu Trả lời: Công trình hệ thống điều tiết nước hồ Âu cơ thuộc đường D8, khu 
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Đường, thôn Iệc kiến nghị: 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. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân 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. 

I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Ban Quản lý Khu kinh tế đầu tư nâng 

cấp sửa chữa từ năm 2017. Công trình thiết kế và thi công đảm bảo chất lượng 

theo quy định; từ khi công trình bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đến nay 

không xảy ra tràn đập ảnh hưởng đến Nhân dân khu vực hạ lưu trên địa bàn xã Pờ 

Y. Tiếp nhận ý kiến cử tri, Ban Quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo Công ty Đầu tư 

phát triển hạ tầng Khu kinh tế (Công ty - đơn vị quản lý, vận hành công trình) 

kiểm tra chất lượng công trình, các van xả đáy, cửa xả…công trình đảm bảo chất 

lượng, đảm bảo an toàn hồ, đập theo quy định; vào mùa mưa, bão, Công ty 

thường xuyên kiểm tra, vận hành, điều tiết các van xả, cửa xả để đảm bảo an toàn 

hồ, đập, tính mạng và tài sản cho Nhân dân khu vực hạ lưu. 

 

12 Câu 59. Cử tri xã Đăk Tơ Kan kiến 

nghị: đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

Ban Quản lý khai thác các công trình thủy 

lợi tỉnh đang quản lý các công trình thủy lợi 

tại địa bàn xã có kế hoạch sửa chữa kênh 

mương thủy lợi để phục vụ sản xuất cho 

Nhân dân hoặc bàn giao lại cho địa phương 

quản lý. 

Trả lời: Hằng năm Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh 

thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi tại địa bàn xã 

Đăk Tờ Kan do đơn vị quản lý để có kế hoạch duy tu, sửa chữa bảo dưỡng kênh 

mương thủy lợi để phục vụ sản xuất cho Nhân dân trên địa bàn. 

 

13 Câu 61. Cử tri Nguyễn Thanh Bốn, 

thôn 4, xã Hòa Bình kiến nghị: Đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xem xét bồi 

thường, hỗ trợ cho các hộ nhận khoán có 

đất bị thu hồi giao cho quốc phòng, vì đất 

trước đây có nguồn gốc do Nhân dân khai 

hoang. 

Trả lời: Việc thu hồi, giao đất cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 

thuê tại xã Hòa Bình là đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, Công ty đã 

thực hiện đền bù đất, hoa màu cho người dân. Do đó, việc cử tri đề nghị bồi 

thường đất, xem xét giải quyết quyền lợi cho các hộ nhận khoán khi thu hồi đất là 

không có cơ sở để giải quyết. Nguồn gốc đất, hồ sơ pháp lý đất đã được giải 

quyết, trả lời tại Câu số 10 báo cáo này.  

 

14 Câu 63. Cử tri Trần Dũng Công, 

thôn 4, xã Hòa Bình kiến nghị: Đất mà Ủy 

ban nhân dân tỉnh cho Công ty cao su thuê 

Trả lời: Năm 1996 thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thị xã Kon 

Tum (nay là thành phố Kon Tum) chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây ngắn ngày 

không hiệu quả sang trồng cây cao su để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho 
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50 năm, trước đây là do dân chúng tôi khai 

hoang, người dân không cho, không sang 

nhượng cho Công ty thì tại sao nay thuộc về 

Công ty Cao su. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh trả lời thỏa đáng cho người dân. Nếu 

nói khi tỉnh thu hồi đất Công ty đã hỗ trợ, 

bồi thường tiền khai hoang cho người dân 

rồi thì đề nghị công khai hồ sơ này cho Nhân 

dân biết. 

 

người dân nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Thực hiện 

Công văn số 10/CV-UBND ngày 27 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thị 

xã Kon Tum về việc triển khai kế hoạch chuẩn bị đất trồng cao su năm 1997, theo 

đó Nông trường cao su Hòa Bình phối hợp cùng với chính quyền địa phương và 

người dân kiểm tra, thống kê về diện tích đất rẫy, cây cối hoa màu trên đất của 

từng hộ dân để tiến hành chi trả tiền đền bù đất, đền bù cây cối hoa màu trên đất 

và được người dân đồng thuận, thống nhất, đồng thời không có ý kiến gì về số 

lượng cũng như đơn giá bồi thường. Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum tiến 

hành khai hoang, phối hợp với các biện pháp thủ công khác tiến hành phát dọn 

thực bì, san ủi gốc cây, ụ mối, hố bom, làm đất đưa vào trồng mới cao su. Sau khi 

trồng mới xong toàn bộ diện tích này Công ty giao lại cho người dân địa phương 

tại chỗ vào nhận khoán chăm sóc, khai thác vườn cây theo nội dung phương án 

khoán của Công ty. Về diện tích đất Công ty đang quản lý và sử dụng ổn định từ 

trước đến nay. 

- Về đề nghị công khai hồ sơ này cho nhân dân biết: Công ty TNHH MTV 

cao su Kon Tum đã tìm kiếm hồ sơ đền bù tại khu vực xã Hòa Bình, tuy nhiên 

qua 25 năm Hồ sơ đền bù cho người dân đã bị thất lạc bản gốc, chỉ còn bản photo 

(nhưng không đầy đủ), Công ty đã cung cấp hồ sơ đền bù này (tại thôn 2, 4, 8 cũ 

xã Hòa Bình) cho Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Ủy ban nhân dân xã 

Hòa Bình. 

15 Câu 69. Cử tri A Chon, thôn Plei Rơ 

Hai 1, phường Lê Lợi kiến nghị: Năm 

2018, Nông trường cao su Thanh Trung 

thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum 

ký hợp đồng cao su liên kết với các hộ dân 

có đất của thôn Plei Rơ Hai 1 và thôn Plei 

Rơ Hai 2. Theo hợp đồng, Nông trường cao 

su đầu tư cây giống và vật tư; giá trị sản 

phẩm khi làm ra chia theo thỏa thuận (có 

nghĩa là hộ dân có đất được hưởng 49%; 

Trả lời: Qua kiểm tra hồ sơ, hộ A Chon (Hợp đồng tên A Chôch) ký 02 

hợp đồng liên kết - khoán với Công ty, trong đó 01 họp đồng số TT 632 ký ngày 

16 tháng 5 năm 2019 (có 02 thửa đất) Nông trường Cao su Thanh trung đã bàn 

giao cho hộ A Chon và đã được xã nhận hộ. Còn 01 hợp đồng tháng 03 năm 2022 

(có 03 thửa đất), sau khi có xác nhận của Chính quyền địa phương Nông trường 

sẽ bàn giao cho hộ dân. 
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Công ty được hưởng 51%). Sau khi ký hợp 

đồng, Công ty không giao bản hợp đồng 

cho các hộ dân để làm hồ sơ lưu. Đến năm 

2020, Nông trường cao su Thanh Trung tiếp 

tục ký hợp đồng với các hộ dân theo tỷ lệ 

như trên, nhưng lại không giao hợp đồng 

cho người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh có ý kiến yêu cầu Công ty cao su Kon 

Tum bàn giao biên bản hợp đồng cho người 

dân theo quy định của pháp luật. 

16 Câu 70. Cử tri A Chon, thôn Plei Rơ 

Hai 1, phường Lê Lợi kiến nghị: Cuối năm 

2019, Dự án đầu tư của quốc gia về đường 

dây 500 KW Pleiku 2 - Dốc Sỏi có ảnh 

hưởng đến đất và cây cao su của hộ dân 

liên kết với Công ty TNHH MTV Cao su 

Kon Tum, đã bồi thường tiền cho Công ty 

và có thỏa thuận trả lại 01 phần tiền cho hộ 

dân có đất cao su liên kết (các hộ dân đã 

nhận tiền). Sau đó, Dự án mở rộng, bổ sung 

hàng lang an toàn lưới điện nên đã phát 

sinh thêm diện tích đất và cây cao su bị ảnh 

hưởng của đường dây điện (trong đó có 2 

hộ bị ảnh hưởng đó là: A Khunh và A 

Chon). Được biết, Dự án đã bồi thường bổ 

sung cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon 

Tum, nhưng đến nay Công ty không hỗ trợ 

số tiền bồi thường cho 2 hộ trên. Đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức 

năng có ý kiến với Công ty TNHH MTV Cao 

Trả lời: Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã chỉ đạo Nông trường 

đã rà soát, đối chiếu số liệu cả về mặt hồ sơ và thực tế sau năm 2019 đến nay hộ 

ông A Chon (hồ sơ tên A Chôch) không có phát sinh thiệt hại gì thêm trên diện 

tích cao su liên kết - khoán với Công ty, Nông trường đã trực tiếp làm việc với 

ông A Chon nhưng ông không đưa ra được hồ sơ, chứng cứ nào về việc phát sinh 

thiệt hại như ông đã ý kiến. 
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su Kon Tum hỗ trợ lại số tiền bị ảnh hưởng. 

17 Câu 77.  Cử tri A Cham, thôn Dục 

Lang, xã Đăk Long kiến nghị: Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Long (chủ đầu tư) xem xét, 

rà soát việc đền bù thiệt hại của người dân 

liên quan đến việc xây dựng công trình cấp 

điện từ Đồn biên phòng 673 đến Trạm Ban 

Quản lý rừng phòng hộ Đăk Long được thi 

công và đưa vào vận hành năm 2013. 

 

Trả lời: Công trình lưới điện sinh hoạt Trạm (hạng mục đường dây 12,7 

KV-TBA 1 pha 10KVA) được đầu tư xây dựng cuối năm 2013. Trong đó, tại quyết 

định phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật này không có hạng mục nguồn 

kinh phí lập phương án đền bù đi qua nương rẫy; công trình này đã hoàn thành, 

quyết toán và đưa vào sử dụng năm 2014. Theo kiến nghị cử tri, ngày 04 tháng 11 

năm 2014 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đăk Long đã tiến hành họp Đoàn kiểm 

tra gồm đại diện các ban ngành gồm Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

huyện Đăk Glei, Ủy ban nhân dân xã Đăk Long và BQL rừng PH Đăk Long nay 

là BQL rừng phòng hộ Đăk Glei (Có biên bản kèm theo). Sau khi Đoàn kiểm tra 

làm việc với chủ đầu tư và xác minh thực tế tại hiện trường đã thống nhất như 

sau:  

Về công trình lưới điện sinh hoạt trạm Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk 

Long (nay là BQL rừng phòng hộ Đăk Glei), công trình được xây dựng năm 

2013. Trong thời gian thi công công trình về phần đất, móng trụ toàn bộ là đất 

công cộng, tập thể nằm trên bờ ruộng và đất gần đường giao thông, khi đào 

móng, dựng trụ, kéo dây điện là tháng 11, 12 năm 2013 lúc này nhân dân đang 

thu hoạch hoa màu xong và không bị thiệt hại gì. Mặt khác trong lúc thi công 

công trình tại thôn Dục Lang, các tổ chức, cá nhân, nhân dân không có ai tranh 

chấp kiến nghị về thôn, Ủy ban nhân dân xã và BQL rừng phòng hộ Đăk Long về 

việc ảnh hưởng đất đai và hoa màu. Đoàn kiểm tra cũng kết luận và đề nghị các 

hộ dân có ý kiến bồi thường phải cung cấp giấy tờ liên quan đến đất đai để làm cơ 

sở cho chủ đầu tư lập phương án bồi thường theo quy định. Nhưng sau đó không 

thấy Nhân dân thôn Dục Lang có ý kiến kiến nghị gì.  

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm 

kỳ 2016-2021, tại thôn Măng Tách, xã Đăk long, huyện Đăk Glei, Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Glei đã trả lời“về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với công 

trình cấp điện từ đồn BP 673 đến Trạm BQL rừng phòng hộ Đăk Long theo biên 

bản làm việc thì không bị ảnh hưởng…” Tuy nhiên vấn đề này “thỉnh thoảng” cử 

tri lại kiến nghị; do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk Long, thôn Dục Lang 
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phối hợp với BQL rừng phòng hộ Đăk Glei tuyên truyền giải thích cho các hộ gia 

đình có liên quan biết và không kiến nghị thêm. 

18 Câu 78. Cử tri Nguyễn Cao Kỳ, thôn 

Tân Lập A, xã Đăk Hring kiến nghị: (1) 
Hiện nay, khu vực ngã ba giữa Quốc lộ 14 

với Tỉnh lộ 677 (đoạn trước UBND xã Đăk 

Hring) thường xảy ra các vụ tai nạn giao 

thông nghiêm trọng do lưu lượng xe, người 

tham gia giao thông lớn, nhưng không có 

đèn tín hiệu giao thông, biển báo hạn chế 

tốc độ, gờ giảm tốc. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến với Tổng cục Đường bộ 

kiểm tra, lắp đặt thêm các hệ thống đèn tín 

hiệu giao thông, biển báo hạn chế tốc độ, 

gờ giảm tốc để đảm bảo an toàn giao thông 

cho người, phương tiện tham gia giao thông 

qua khu vực này. 

Trả lời: Năm 2015, Dự án Đầu tư nâng, cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh 

đoạn Tân Cảnh - Kon Tum, lý trình từ Km1512+100 đến Km1546+700 do Sở 

Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; trong đó đoạn tuyến trên cũng đã được nâng 

cấp cải tạo đảm bảo an toàn giao thông. Năm 2021 đoạn tuyến này đã được Cục 

Quản lý đường bộ III (nay là Khu Quản lý đường bộ III) đầu tư Sửa chữa hệ 

thống thoát nước dọc các đoạn Km1520+150 - Km1520+870 (trái tuyến, phải 

tuyến), sơn gờ giảm tốc, đóng đinh phản quang tim đường và mở rộng mặt 

đường. Hiện đoạn tuyến đang khai thác bình thường, hệ thống an toàn giao thông 

phát huy tác dụng và đảm bảo an toàn giao thông. Khu Quản lý đường bộ III đã 

chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 tiếp tục kiểm tra, theo dõi công tác an 

toàn giao thông đoạn tuyến trên và bổ sung đèn cảnh báo ở hai đầu đoạn tuyến để 

tăng cường an toàn giao thông. 

 

19 Câu 92. Cử tri xã Pờ Ê kiến nghị: 
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở 

Giao thông vận tải quan tâm, thường xuyên 

tuần tra, kiểm soát tuyến Quốc lộ 24 (đoạn 

đi qua xã Pờ Ê) để kịp thời phối hợp với 

chính quyền địa phương khắc phục các sự 

cố giao thông, đặc biệt là tình trạng sạt lở 

đất, gây ách tắc giao thông trong mùa mưa 

bão. 

Trả lời: Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ 

đạo Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường 

quản lý đường đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão năm 2022, trong đó đề 

nghị các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường quản 

lý, các vị trí có nguy cơ sạt lở, các đoạn có nguy cơ nước chảy tràn, ngập mặt 

đường (nhất là đoạn qua xã Pờ Ê Quốc lộ 24) phải bố trí người trực hướng dẫn 

các phương tiện tham gia giao thông, khi thấy nguy hiểm cương quyết không để 

các phương tiện tham gia giao thông qua lại; bố trí xe máy, thiết bị ứng trực để 

kịp thời xử lý các sự cố công trình, tình huống phát sinh gây ùn tắc giao thông. 

20 Câu 94. Cử tri thị trấn Plei Kần kiến 

nghị: Trong tháng 7/2022, tại tuyến đường 

Hồ Chí Minh (đoạn dốc từ Công ty cao su 

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đã phối 

hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và các các đơn vị liên quan kiểm tra, 

khảo sát đánh giá hiện trạng khu vực theo ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, 
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Thuận Lợi đến cầu Đăk Mốt) đoạn đường 

cua gấp, hay khuất tầm nhìn và độ dốc cao 

đã xảy ra 3-4 vụ tai nạn giao thông (trong 

đó có 01 vụ tai nan giao thông nghiêm 

trọng chết người và bị thương nhiều người). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các 

ngành liên quan có biện pháp để giảm thiểu 

tai nạn giao thông tại khu vực này; trước 

mắt làm các biển báo, gờ giảm tốc, gương 

cầu lồi… và lâu dài có biện pháp đầu tư 

chỉnh nắn giảm cua và giảm độ dốc đoạn 

đường này.  

 

đoạn tuyến từ Km1494+600 đến Km1495+600 có 05 đường cong nằm bán kính 

nhỏ (R khoảng từ 60m - 120m). Đặc điểm chung các đường cong nằm này là bán 

kính nhỏ, góc chuyển hướng ngoặc, độ dốc dọc lớn khoảng 8%, tầm nhìn bị hạn 

chế gây khuất tầm nhìn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Cục Quản 

lý đường bộ III (nay là Khu Quản lý đường bộ III) đã chỉ đạo Chi cục Quản lý 

đường bộ III.4 (nay là Văn phòng Quản lý đường bộ III.4) và Công ty Cổ phần 

Quản lý và Xây dựng Đường bộ Kon Tum triển khai thực hiện đảm bảo an toàn 

giao thông bao gồm: Sơn gờ giảm tốc, Bổ sung lắp đặt các biển báo R.445a (biển 

báo đường trơn phải chạy chậm), biển báo R.445g (biển báo đoạn đường hay xảy 

ra tai nạn), biển P127 (hạn chế tốc độ tối đa 60Km/h) và biển DP134 (hạn chế 

tốc độ tối đa 60km/h); vá sửa chữa mặt đường hư hỏng phía Nam cầu Đắk Mốt 

Km1495+675, phát quang thông thoáng tầm nhìn. Để khắc phục triệt để, giảm 

thiểu tai nạn đoạn tuyến trên, Cục Quản lý đường bộ III đã có Công văn số 

1455/CQLĐBIII-KHTC ngày 09 tháng 9 năm 2022 báo cáo Tổng Cục Đường bộ 

Việt Nam về việc xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn từ Km1494+600 - 

Km1496+600 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Kon Tum. 

II KIẾN NGHỊ CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (26) 

21 Câu 11. Cử tri Thái Ngọc Kim, thôn 

Phương Quý 2, xã Vinh Quang kiến nghị: 

Khu vực đất bến xe Kon Tum (mới) ban đầu 

chỉ quy hoạch đường tránh, không có quy 

hoạch bến xe và cây xăng. Sau đó tỉnh điều 

chỉnh quy hoạch bến xe và cây xăng trên vị 

trí đất này cách khoảng 100m, trong đó có 

đất của tôi. Năm 2020, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh ra quyết định giao một phần 

đất cho Công ty cao su để trồng lại cây cao 

su, còn phía đất của người dân đang canh 

tác, phát triển kinh tế thì thu hồi chặt phá 

Trả lời: Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu Bắc phường Ngô Mây, 

thành phố Kon Tum (trong đó có vị trí Bến xe phía Bắc thành phố tại lô đất ký 

hiệu C3, diện tích khoảng 15.967m2) được thực hiện trên cơ sở đồng bộ với đầu 

tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Kon Tum theo Quyết định số 

2102/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải và được 

thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Việc điều chỉnh nhằm tổ chức hệ thống 

giao thông kết nối thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện 

tham gia giao thông; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 

446/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án 

Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ 

phía Bắc thành phố Kon Tum (theo hồ sơ lấy ý kiến, ông Thái Ngọc Kim thống 

nhất nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch). 
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cây cao su, san ủi để làm bến xe. Làm như 

vậy đúng hay sai? Đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, giải quyết thỏa đáng cho 

người có đất ở khu vực này. 

 

Theo quy định tại Điều 16 của Luật Đất đai 2013 “Nhà nước quyết định 

thu hồi đất” để phát triển kinh tế - xã hội, đây là thẩm quyền của Nhà nước 

(thông qua hình thức bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất) và theo quy định Điều 63 

của Luật Đất đai 2013. Theo đó, đối với phần đất của Công ty TNHH MTV cao 

su Kon Tum là phần diện tích đất nhà nước cho Công ty TNHH MTV cao su Kon 

Tum thuê đất (cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 07 tháng 10 năm 

2003, thời hạn sử dụng đất đến năm 2047). Đến nay, diện tích đất này còn trong 

thời hạn nhà nước cho thuê đất (Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum chặt, trồng 

lại cao su là do hết một chu kỳ khai thác của cây cao su). Việc cử tri cho rằng 

năm 2020 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giao một phần đất 

cho Công ty cao su để trồng lại cây cao su là chưa có cơ sở. 

Đồng thời, vị trí thực hiện dự án nêu trên (trong đó có phần diện tích đất 

của Ông Thái Ngọc Kim) có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành 

phố Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

289/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030 của thành phố Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022; theo đó, nhà nước sẽ 

thực hiện việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum tại vị trí 

trên theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. 

22 Câu 12. Cử tri Đỗ Văn Lý, tổ dân 

phố 7; cử tri Trần Huy Dương, tổ dân phố 

11, phường Quang Trung kiến nghị: Các 

công trình quy hoạch là đúng theo Hiến 

pháp và pháp luật. Đề nghị Ủy ban nhân  

dân tỉnh xem xét sau 5 năm không thực hiện 

quy hoạch thì điều chỉnh cho phù hợp, quy 

hoạch không khả thi đề nghị bỏ. 

Trả lời: Nội dung kiến nghị của cử tri là phù hợp theo quy định tại khoản 

1 Điều 15 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14, cụ thể: “Quy hoạch xây 

dựng phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời 

điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. 

Định kỳ rà soát đối với quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng 

vùng huyện là 10 năm, đối với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu là 05 

năm, đối với quy hoạch chi tiết là 03 năm kể từ ngày phê duyệt”. Thời gian qua, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo(9) Ủy ban nhân dân thành phố Kon 

                                           
(9) Tại các văn bản số 138/UBND-HTKT ngày 14 tháng 01 năm 2022, số 996/UBND-HTKT ngày 12 tháng 4 năm 2022, số 2559/VP-HTKT ngày 15 tháng 7 năm 2022… 
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 Tum chủ động rà soát các khu vực cần thiết điều chỉnh hoặc lập mới quy hoạch 

phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố theo quy định và hiện nay Ủy 

ban nhân dân thành phố Kon T um đang thực hiện công tác rà soát. Do vậy, đề 

nghị cử tri Đỗ Văn Lý và Trần Huy Dương quan tâm theo dõi, tham gia đóng góp 

ý kiến khi chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy 

định. 

23 Câu 16. Cử tri Nguyễn Thị Mùi, tổ 

dân phố 3, phường Duy Tân kiến nghị: Đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình 

HĐND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất áp 

dụng thời gian xuống còn 1 đến 2 năm, vì 

bảng giá đất áp dụng 5 năm là quá dài, 

không phù hợp với giá cả thị trường biến 

động từng năm. 

 

Trả lời: Về thời gian đề xuất áp dụng Bảng giá đất căn cứ theo quy định  

tại Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 như sau:“1. Căn cứ nguyên tắc, 

phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng 

và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. 

Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào 

ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ”. Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi 

Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến 

động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp. Do vậy, 

việc xây dựng bản giá đất hàng năm như đề nghị của cử tri là không có cơ sở để 

thực hiện. 

24 Câu 23. Cử tri Y Nông, Phó Chủ 

tịch UBND xã Đăk Hring kiến nghi: Tôi là 

đại biểu HĐND 2 cấp (cấp xã và cấp 

huyện) nhiệm kỳ 2016-2021. Theo Nghị 

quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 

13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định thì được hưởng phụ 

cấp đại biểu HĐND các cấp. Tuy nhiên, 

trong nhiệm kỳ 2016-2021, tôi và một số đại 

biểu trên địa bàn huyện chỉ được hưởng 01 

phụ cấp cao nhất là đại biểu HĐND cấp 

huyện, không được hưởng phụ cấp đại biểu 

HĐND cấp xã. Ngày 15 tháng 10 năm 

2021, trên mục trả lời ý kiến, kiến nghị của 

Trả lời: Qua rà soát, hiện nay Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 

ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, 

chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND vẫn còn hiệu lực. 

Các nội dung tại Nghị quyết không có điều khoản quy định về việc đại biểu 

HĐND hai cấp chỉ được hưởng 01 mức hoạt động phí của đại biểu HĐND cấp 

cao hơn. Do vậy việc Bộ Nội vụ trả lời: “khi vừa là đại biểu HĐND cấp huyện, 

vừa là đại biểu HĐND cấp xã thì được hưởng mức phụ cấp hoạt của đại biểu 

HĐND cấp huyện và của đại biểu HĐND cấp xã” là có cơ sở, theo đó Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan văn bản để 

hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định. 

 



27 

 

Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ có trả lời 

như sau: “Nghị quyết số 1206/2016/NQ-

UBTVQH13 ngày 13 tháng 6 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

chế độ, chính sách và các điệu kiện bảo 

đảm hoạt động của đại biểu HĐND không 

có điều khoản quy định về việc đại biểu 

HĐND hai cấp chỉ được hưởng 01 mức 

hoạt động phí của đại biểu HĐND. Do đó, 

khi vừa là đại biểu HĐND cấp huyện, vừa 

là đại biểu HĐND cấp xã thì được hưởng 

mức phụ cấp hoạt động của đại biểu HĐND 

cấp huyện và của đại biểu HĐND cấp xã”. 

Theo ý kiến trả lời của Bộ Nội vụ như vậy, 

thì tôi và những đại biểu HĐND 02 cấp có 

được chỉ trả phụ cấp đại biểu HĐND của 

02 cấp hay chi được hưởng 01 phụ cấp của 

đại biểu cấp cao hơn? Đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, có văn bản để hướng dẫn 

thực hiện theo đúng quy định.   

25 Câu 29. Cử tri Dương Thanh Hải, tổ 

dân phố 4b, thị trấn Đăk Hà kiến nghị: Đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách 

thu hút đầu tư các khu du lịch trên địa bàn 

tỉnh để tạo việc làm cho lao động trên địa 

Trả lời: Hoạt động thu hút đầu tư các khu du lịch trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian qua được Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm; nhất là sau khi ngành 

du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tính đến nay, Ủy ban 

nhân tỉnh đã công nhận 10 điểm du lịch(10); ban hành Danh mục dự án thu hút đầu 

tư giai đoạn 2021-2025(11) với 35 dự án du lịch trên địa bàn toàn tỉnh(12); làm cơ 

                                           
(10) Cụ thể, huyện Kon Plông có 06 điểm: Điểm du lịch Hồ Đam Bri và Điểm du lịch Thác Pa Sỹ ở thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen; Điểm du lịch sinh thái Êban Farm, 

Điểm du lịch sinh thái Thiện Mỹ Farm và Điểm du lịch Làng Văn hóa – Du lịch Kon Pring ở thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành; Điểm du lịch Nhà máy Rượu Vang Sim của 

Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn ở thị trấn Măng Đen. Thành phố Kon Tum có 03 điểm: Làng du lịch cộng đồng Kon K'Tu, xã Đăk Rơ Wa; Làng du lịch cộng đồng Kon 

K'lor, phường Thắng Lợi và Điểm du lịch A Biu, xã Ngọc Bay. Huyện Đăk Hà có 01 điểm: làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà. 
(11) Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021. 
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bàn tỉnh và phát triển kinh tế tỉnh nhà ngày 

một mạnh hơn. 

 

sở để mời gọi, thu hút các Nhà đầu tư đến nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Trong tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, 

ngành phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và 

triển vọng” năm 2022 và công bố Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác 

phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2025 - 2025, tầm nhìn đến năm 

2030 với quy mô cấp quốc gia. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thu hút được một số 

nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư liên quan 

đến lĩnh vực du lịch như tập đoàn Sun Group, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển 

đô thị Hạ tầng và Giao thông (Intracom), Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, 

Công ty TNHH MTV Du lịch Măng Đen Đại Ngàn, Công ty TNHH MTV Ngàn 

Vũ... 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang khẩn trương chỉ đạo các ngành có 

liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU 

ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 với những nhiệm vụ, giải pháp, chính sách 

cụ thể để tăng cường hơn nữa việc thu hút đầu tư các khu du lịch trên địa bàn 

tỉnh, đảm bảo đạt được các mục tiêu cụ thể đã được Tỉnh ủy thông qua. Thông 

qua các chương trình, kế hoạch, đề án tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát 

triển du lịch và tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh) sẽ tích cực 

phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục làm tốt chức năng, 

nhiệm vụ được giao trong việc thu hút, xúc tiến đầu tư để các khu du lịch trên địa 

bàn tỉnh được đầu tư đồng bộ, khang trang, góp phần tạo việc làm cho lao động 

trên địa bàn tỉnh và phát triển kinh tế tỉnh nhà ngày một mạnh hơn. 

26 Câu 32. Cử tri Trần Đức, thôn 3 

kiến nghị: Trước đây người dân mua Bảo 

hiểm xe máy 80.000 đồng/1 xe máy/1 năm 

Trả lời: Căn cứ Điều 4 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 

năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới quy định Nguyên tắc tham gia bảo hiểm: “1. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên 

                                                                                                                                                                                                               
(12) Riêng trên địa bàn huyện Đăk Hà có 03 dự án, cụ thể: (1) Khu du lịch sinh thái rừng Đặc dụng Đăk Uy; (2) Dự án Du lịch Đăk Pxi (3) Dự án làng du lịch cộng đồng tại 

thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà gắn với khai thác phát triển du lịch lòng hồ thuỷ điện Plei Krông. 
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và hiện nay 100.000 đồng/1 xe máy/3 năm; 

khi xảy ra tại nạn giao thông thì hầu hết các 

phương tiện lại không được hưởng các 

quyền lợi theo quy định, trong khi quỹ bảo 

hiểm xe máy tương đối nhiều. Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải 

quyết. 

 

mua bảo hiểm triển khai Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm quy định tại 

Nghị định này. 2. Đối với mỗi xe cơ giới, trách nhiệm bồi thường bảo hiểm bắt 

buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ phát sinh theo một hợp đồng bảo 

hiểm duy nhất. 3. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

dân sự của chủ xe cơ giới theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm 

bảo hiểm quy định tại Nghị định này, chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm 

có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, mức 

trách nhiệm bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. ….”.  

Do đó, khi xảy ra tai nạn giao thông đối với xe cơ giới mua bảo hiểm bắt buộc 

trách nhiệm dân sự còn hiệu lực thì việc đền bù thiệt hại do doanh nghiệp bảo 

hiểm thực hiện đối với bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra theo quy 

định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn 

vị chức năng phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thực hiện theo 

quy định. 

27 Câu 33. Cử tri A Nhin, thôn 9, xã 

Đăk La kiến nghị: Tỉnh ủy Kon Tum có chủ 

trương tổ chức"Ngày hội bánh chưng xanh" 

nhân dịp Tết Nguyên Đán hằng năm (từ 

năm 2016 đến nay). Đây là một việc làm có 

ý nghĩa đối với người đồng bào dân tộc 

thiểu số. Hiện nay, hầu hết người đồng bào 

dân tộc thiểu số đã biết cách gói bánh 

chưng, bánh tét để đón Tết Nguyên Đán nên 

việc dùng kinh phí hỗ trợ người dân đón Tết 

Nguyên Đán để gói bánh chưng thì không 

còn phù hợp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, đề xuất Tỉnh ủy dừng chủ trương tổ 

chức "Ngày hội bánh chưng xanh" trong 

Trả lời: Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Tỉnh ủy Kon Tum đã có Báo cáo số 

99-BC/TU về Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 353-KL/TU ngày 21 tháng 07 

năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh tết 

Nguyên đán hàng năm. Trong đó, tại mục 5 của Báo cáo nêu rõ: Tiếp tục thực hiện 

hiệu quả kết luận 353-KL/TU của Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ “về tổ chức ngày hội 

bánh chưng xanh Tết Nguyên Đán hằng năm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh”; thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham 

gia, tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh Tết Nguyên Đán hàng năm trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt 

Nam theo hướng vui tươi, an toàn, tiết kiệm gắn với các lễ hội truyền thống của 

dân tộc; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 

353-KL/TU, nhất là ở cơ sở; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá 

nhân tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện “Ngày 

hội bánh chưng xanh tết Nguyên đán hàng năm”.  
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp 

Tết Nguyên Đán hằng năm. 
 

28 Câu 38. Cử tri A Khan, thôn Vi Ô 

Lắc, xã Pờ Ê kiến nghị: Đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh có phương án điều chỉnh giá 

đền bù thu hồi đất đối với những hộ dân 

thuộc diện bị thu hồi chuyển mục đích cho 

các công ty, doanh nghiệp làm dự án phù 

hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

 

Trả lời: Triển khai thực hiện các Dự án trên địa bàn Huyện Kon Plông, 

trong đó một số dự án thuộc xã Pờ Ê, huyện Kon Plông; việc bồi thường đất phải 

thực hiện tổ chức xác định giá đất cụ thể, giá đất cụ thể được xác định tại thời 

điểm Khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã 

Hợp đồng thuê đơn vị Tư vấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 

điều tra khảo sát giá thị trường, xây dựng giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 

thực hiện dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, trình Hội đồng thẩm định giá 

đất tỉnh tổ chức thẩm định (Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh có Văn 

bản thẩm định), Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông Quyết định phê duyệt giá đất 

cụ thể để làm cơ sở chi trả tiền bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi theo 

Dự án. Ngoài việc bồi thường theo giá đất cụ thể (riêng đối với đất nông nghiệp), 

Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ tìm kiếm việc làm chuyển đổi nghề nghiệp: 

Mức hỗ trợ đất nông nghiệp: Bằng 02 lần giá đất trong Bảng giá đất (riêng đất 

trồng lúa nước bằng 03 lần giá đất trong bảng giá đất). 

 Do vậy, việc tổ chức xây dựng xác định giá đất cụ thể để thực hiện triển 

khai các dự án trên địa bàn huyện Kon Plông, nói chung và xã Pờ Ê nói riêng 

thực hiện đảm bảo theo quy trình, quy định. Vậy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 

Kon Plông tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Pờ Ê cùng các ngành có liên quan 

tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cử tri trên địa bàn biết để 

thực hiện. 

29 Câu 43. Cử tri xã Pờ Y kiến nghị: 

Hiện nay, có một số tổ chức cá nhân muốn 

đầu tư phát triển Du lịch - Thương mại trên 

địa bàn xã Pờ Y, tại khu vực hồ Đăk 

Hniêng. Tuy nhiên, việc cho thuê mặt nước 

có thời hạn rất ngắn (chỉ 01 năm), do vậy 

các tổ chức, cá nhân chưa yên tâm để đầu 

tư, phát triển Du lịch - Thương mại lâu dài 

Trả lời: Công trình hồ chứa Đăk Hơ Niêng theo thiết kế được duyệt thì 

công trình có nhiệm vụ đảm bảo cấp nước tưới cho 300ha lúa nước 02 vụ. Hiện 

tại Hồ Đăk Hơ Niêng không có kế hoạch thực hiện phát triển Du lịch - Thương 

mại. Việc thực hiện các hoạt động Du lịch - Thương mại trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi phải được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép theo quy định, Ủy 

ban nhân dân tỉnh không cho thuê mặt nước như kiến nghị của cử tri. Đồng thời 

việc đầu tư phát triển Du lịch - Thương mại tại khu vực lòng hồ Đăk Hơ Niêng sẽ 

làm ảnh hưởng đến việc điều tiết nước phục vụ sản xuất và không phù hợp với 
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tại khu vực lòng hồ Đăk Hniêng. Đề nghị 

UBND tỉnh xem xét, cho thuê dài hạn mặt 

nước lòng hồ thủy lợi Đăk Hniêng để các tổ 

chức, cá nhân yêu tâm đầu tư phát triển Du 

lịch - Thương mại trên địa bàn xã Pờ Y. 

mục đích, nhiệm vụ thiết kế của công trình. 

 

30 Câu 46. Cử tri Nguyễn Châu 

Đường, thôn Iệc kiến nghị: Hiện nay, cử 

tri rất quan tâm đến việc hồ Đăk Hniêng có 

tiến hành nạo vét hay không? Nếu có sẽ tiến 

hành như thế nào? Đồng thời, đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các 

công trình thủy lợi tỉnh tăng cường công tác 

quản lý trong phạm vi bảo vệ lòng hồ theo 

mốc cắm; xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 

 

Trả lời: Qua kiểm tra, khu vực cử tri kiến nghị nạo vét lòng hồ công trình 

hồ chứa Đăk Hơ Niêng. Đây là khu vực phía thượng nguồn của lòng hồ, trong 

lưu vực hồ đã được người dân canh tác sản xuất nhiều. Nên về mùa mưa lượng 

bùn, đất có đổ về hồ nhưng không đáng kể, không ảnh hưởng nhiều đến dung tích 

hồ chứa. Nên việc nạo vét hồ hiện nay là chưa cần thiết. 

- Về tăng cường công tác quản lý trong phạm vi bảo vệ lòng hồ theo mốc 

cắm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: Khu lòng hồ sau khi được cắm 

mốc chỉ giới theo Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum(13), Ban Quản lý khai thác các công trình thủy 

lợi tỉnh đã tiến hành bàn giao mốc giới tại thực địa cho Ủy ban nhân dân xã Pờ Y 

để phối hợp quản lý, bảo vệ.Trong công tác quản lý, khai thác Ban Quản lý đã 

thường xuyên kiểm tra, bảo vệ công trình để kịp thời phát hiện, có biện pháp xử 

lý, ngăn chặn các hành vi xâm hại. Tuy nhiên, trong khu vực lòng hồ còn tồn một 

số trường hợp vi phạm từ lâu, xảy ra trước khi đơn vị nhận quản lý, khai thác 

công trình. Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp 

với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và Ủy ban nhân dân xã Pờ Y để đánh giá, 

xử lý phù hợp với quy định hiện hành. Ngày 02 tháng 8 năm 2022 Ban Quản lý 

đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Pờ Y cùng cử tri Nguyễn Châu Đường, 

thôn Iệc kiểm tra và thống nhất nội dung làm việc (đã lập Biên bản). 

31 Câu 48. Cử tri Thao Đế, thôn Đăk 

Răng kiến nghị: Hiện nay, giá nước sạch 

trên địa bàn khá cao, gây khó khăn cho 

Nhân dân sử dụng. Đề nghị Ủy ban nhân 

Trả lời: Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định 

số 11/2021/QĐ-UBND về ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do Nhà máy cấp 

nước khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi và Nhà 

máy cấp nước thị trấn Đăk hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cung cấp. Trong đó, 

                                           
(13) Về phê duyệt phương án, dự toán cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình Hồ chứa Đăk Hơ Niêng, huyện Ngọc Hồi. 
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dân tỉnh quan tâm xem xét, đề nghị cơ quan, 

đơn vị cung cấp nước sạch giảm giá để 

khuyến khích Nhân dân trong thôn sử dụng 

nước sạch. 

 

quy định giá nước sạch sinh hoạt do Nhà máy cấp nước khu trung tâm Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi cung cấp cho các hộ gia đình, cá nhân 

là 5.900 đồng/m3 (đã bao gồm thuế GTGT và tiền dịch vụ môi trường rừng). 

Đồng thời giao các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp nước sạch sinh hoạt 

theo đúng giá đã được quy định.  

Theo báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, trong quá trình xây dựng 

giá nước sạch sinh hoạt tại xã Bờ Y; đơn vị được giao xây dựng phương án giá đã 

áp dụng các phương pháp, nguyên tắc để xây dựng mức giá đảm bảo các khoản 

mục chi phí(14) cấu thành giá nước. Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Nhà máy 

cấp nước khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y chỉ tính chi phí trực 

tiếp cấu thành vào sản phẩm; còn một số chi phí chưa tính đúng, tính đủ theo 

đúng quy định của Nhà nước như: Chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nhân 

công trực tiếp, chi phí bán hàng và lợi nhuận định mức... nhằm mục đích hạ giá 

thành sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân trên địa bàn được sử 

dụng nước sạch sinh hoạt, đồng thời đảm bảo chi phí để duy trì hoạt động của 

Nhà máy. Mặc khác, qua rà soát giá nước sạch sinh hoạt tại xã Bờ Y hiện nay 

thấp hơn mức giá cung cấp nước sạch tại huyện Ngọc Hồi(15) và thành phố Kon 

Tum(16): (1) Tại huyện Ngọc Hồi mức giá 7.700 đồng/m3;(2) Tại thành phố Kon 

Tum: mức giá 6.700 đồng/m3 áp dụng đối với khối lượng tiêu thụ từ 1-10m3; mức 

giá 7.900 đồng/m3 áp dụng đối với khối lượng tiêu thụ từ 11-20 m3; mức giá; mức 

giá 9.800 đồng/m3 áp dụng đối với khối lượng tiêu thụ từ 21-30 m3; trên 30m3, áp 

dụng mức giá 14.700 đồng/m3. Như vậy, giá nước sạch sinh hoạt tại Nhà máy cấp 

nước khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y như trên là phù hợp và 

thấp hơn so với các đơn vị cung cấp khác trên địa bàn. 

32 Câu 53. Cử tri xã Ya Tăng kiến Trả lời:  

                                           
(14) Chi phí hóa chất, nhiên liệu trực tiếp (gồm: Clo, phèn nhôm, điện năng); Chi phí nhân công trực tiếp (gồm: tiền lương nhân công trực tiếp, các khoản đóng nộp bắt buộc 

tính theo quy định hiện hành của nhà nước); Chi phí sản xuất chung (gồm: Chi phí khấu hao tài sản cố định, Các chi phí xét nghiệm mẫu nước, dịch vụ môi trường); Chi phí 

quản lý (tiền lương quản lý và các khoản đóng nộp bắt buộc); Chi phí bán hàng và lợi nhuận định mức. 
(15) Tại Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
(16) Tại Quyết định 30/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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nghị: Triển khai Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 

2015 của Chính phủ về phát triển và quản 

lý nhà ở xã hội; hiện nay, cán bộ, công 

chức, viên chức được hỗ trợ vay vốn xây 

dựng, sửa chữa nhà ở với mức tối đa lên 

đến 500 triệu đồng/căn. Đây là chính sách 

thiết thực, giúp cán bộ, công chức, viên 

chức ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. 

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục vay và các loại 

hoá đơn, chứng từ đi kèm khá rườm rà, tốn 

kém (hoá đơn thuế GTGT của vật liệu xây 

dựng hiện nay dao động từ 8% đến 20%, 

chi phí thẩm định giá dao động từ 2 đến 4 

triệu đồng, tính bình quân một căn nhà chi 

phí phát sinh những hạng mục này từ 15 

đến 50 triệu đồng). Do đó, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu Ngân hàng chính 

sách xã hội tỉnh Kon Tum xem xét, giảm bớt 

một số thủ tục như: thẩm định giá, hoá đơn 

vật liệu xây dựng để tạo thuận lợi cho người 

vay. 

 

- Về chứng minh sử dụng nguồn vốn: Theo quy định, người vay chứng 

minh có đủ vốn tự có tối thiểu và vốn vay ngân hàng Chính sách xã hội tham gia 

vào phương án tính toán giá thành và phương án vay trong suốt quá trình xây 

dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở đến khi công trình được hoàn thiện 

xong. Tài liệu, hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay theo 

quy định hiện hành của pháp luật (gồm: Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; 

các hóa đơn, chứng từ thanh toán cho bên cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ; 

giấy biên nhận tiền với bên đơn vị thi công, biên bản giao nhận vật tư với bên 

cung ứng vật tư; chi phí tính thuê nhân công hoặc các hoá đơn chứng từ hợp lệ, 

hợp pháp khác (nếu có). Do đó, khi vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa 

chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính 

phủ thì người vay vốn phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực các 

tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến vốn dự toán, vốn vay Ngân hành chính 

sách xã hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu, 

hóa đơn, chứng từ đã cung cấp. 

- Về thẩm định giá: Căn cứ vào giá đất theo công bố của Ủy ban nhân dân 

tỉnh để tính giá trị của tài sản thế chấp (Quyền sử dụng đất) của người vay và có 

tham khảo giá theo giá thị trường được thu nhập từ các nguồn thông tin trên sàn 

giao dịch bất động sản; hợp động mua bán, giao dịch đất liền kề, chứng thư thẩm 

định giá... để ngân hàng Chính sách xã hội và người vay thống nhất định giá giá 

trị tài sản thế chấp trên cơ sở thông tin thu nhập từ các nguồn nêu trên. Do đó, 

người vay thuê cơ quan thẩm định giá để định giá trí trị tài sản thế chấp là do 

người vay tự nguyện, chứng thư thẩm định giá không phải căn cứ duy nhất để 

định giá giá trị tài sản thế chấp của người vây. Vì vậy, người vay và Ngân hàng 

Chính sách xã hội nơi cho vay có thể thống nhất định giá giá trị tài sản thế chấp 

bằng các nguồn thông tin khác nhau mà không cần chứng thư thẩm định giá. 

33 Câu 55. Cử tri thôn Lê Văng kiến 

nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, chỉ đạo Ban quản lý khu bảo tồn 

thiên nhiên Ngọc Linh, huyện Đăk 

Trả lời:  

Theo kiến nghị của cử tri, Khu vực rừng tự nhiên tiếp giáp với tiểu khu 

202, 204 thuộc thôn Lê Văng, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông đã được Ủy ban 
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Glei có lâm phần giáp với Tiểu khu 202 và 

204 thuộc thôn Lê Văng, xã Đăk Na 

giao một phần diện tích giáp ranh cho cộng 

đồng thôn Lê Văng quản lý bảo vệ 

rừng. Lý do: Lâm phần giáp ranh rất xa 

Trạm quản lý bảo vệ rừng của Ban 

quản lý khu bảo tồn, trong khi người dân xã 

Đăk Na chỉ đi khoảng 1 giờ đồng 

hồ đã đến nơi, vì vậy nên giao lâm phần 

giáp ranh cho người dân thôn Lê Văng 

quản lý bảo vệ sẽ tốt hơn. 

 

nhân dân tỉnh giao cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh quản lý 

bảo vệ ổn định lâu dài với mục đích bảo tồn thiên nhiên (Cơ cấu chức năng đặc 

dụng), vì vậy theo Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định: (i) Nhà nước giao rừng 

đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng sau đây: Cộng đồng để 

được giao rừng đặc dụng phải là đối tượng khu rừng tín ngưỡng mà Cộng đồng 

dân cư đang quản lý và sử dụng theo truyền thống (Quy định tại điểm d mục 1 

điều 16 của Luật Lâm nghiệp 2017). (ii) Nhà nước thu hồi rừng để giao cho Cộng 

đồng phải được Chủ rừng tự nguyện trả lại rừng (Quy định tại điểm c mục 1 điều 

22 của Luật Lâm nghiệp năm 2017). Ngoài ra, khu tiếp giáp với tiểu khu 202, 

204 thuộc địa giới hành chính huyện Đăk Glei nên không có cơ sở để giao cho 

cộng đồng thôn Lê Văng, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông quản lý, bảo vệ. 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định pháp luật liên quan, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 13 tháng 

10 năm 2021 phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030, 

theo đó, tổng diện tích khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2030 là 15.000 ha/năm 

(giao khoán bảo vệ rừng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng). Theo đó, 

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã tiến hành giao khoán bảo vệ 

rừng giai đoạn 2022-2025 với diện tích 15.000 ha cho 35 cộng đồng trên 06 xã và 

01 Thị trấn của huyện Đăk Glei. Đối với diện tích rừng tại tiểu khu 77 có tiếp 

giáp với tiểu khu 202, 204 của xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, Ban Quản lý Khu 

Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã giao khoán cho cộng đồng của 03 thôn: Đăk 

Tung, Chung Năng và Đăk Poi của Thị trấn Đăk Glei quản lý, bảo vệ.   

Hiện nay, đơn vị đã thực hiện xong công tác giao khoán bảo vệ rừng giai 

đoạn 2022-2025 theo Phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021. Ghi nhận ý kiến của 

cử tri, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, chỉ đạo Ban 

quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị liên quan xem xét nội dung 

kiến nghị của cử tri thôn Lê Văng, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông để thực hiện 

công tác giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông trong giai đoạn 
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2026-2030 cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định hiện hành. 

34 Câu 57. Cử tri xã Đăk Rơ Ông kiến 

nghị: Hiện nay, tại Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông chưa có máy chạy thận. Đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ 

đạo Sở Y tế hỗ trợ, đầu tư máy chạy thận 

cho Trung tâm Y tế huyện để phục vụ khám 

chữa bệnh cho Nhân dân. 

 

Trả lời:  Kỹ thuật Thận nhân tạo là một trong những kỹ thuật cao, đòi hỏi 

trình độ chuyên môn sâu của nhân viên y tế và liên quan đến nhiều chuyên khoa 

sâu trong khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó việc vận hành hệ thống chạy thận 

nhân tạo cần được kiểm soát nghiêm ngặt về các trang thiết bị, hệ thống lọc nước, 

kiểm soát nhiễm khuẩn..., vận hành trên các thiết bị máy móc hiện đại, người 

bệnh lọc thận nhân tạo được theo dõi liên tục và sẵn sàng xử trí cấp cứu nếu có sự 

cố. Do đó việc tổ chức lọc thận nhân tạo chủ yếu vẫn tập trung tại các bệnh viện 

tuyến trung ương và tỉnh, Trung tâm lọc thận..., việc triển khai tại các Bệnh viện 

tuyến huyện còn rất hạn chế do thiếu nhân viên y tế trình độ chuyên sâu, khả 

năng hồi sức cấp cứu và kiểm soát quá trình lọc thận còn rất hạn chế. Tại tỉnh 

Kon Tum, hiện nay việc lọc thận nhân tạo được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Kon Tum và Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An (bệnh viện tư nhân). Trong thời 

gian đến, ngành Y tế tiếp tục đầu tư, phát triển để triển khai lọc thận nhân tạo tại 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh 

của người dân. Với trình độ nhân lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện tại của 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông thì trong vòng 5 năm tới sẽ chưa triển khai 

được kỹ thuật lọc thận nhân tạo tại đơn vị. Trước mắt, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm 

Y tế huyện Tu Mơ Rông nói riêng, Trung tâm Y tế các huyện có giường bệnh nói 

chung tập trung phát triển các dịch vụ kỹ thuật theo đúng phân tuyến để đáp ứng 

nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản cho đa số người dân trên địa bàn. Đối với các 

trường hợp người bệnh cần chạy thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện phối hợp 

chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, các cơ sở y tế có triển khai chạy 

thận nhân tạo để làm tốt công tác giới thiệu, chuyển tuyến cũng như tăng cường 

thêm việc tư vấn cho người bệnh. Sau khi các Trung tâm Y tế tuyến huyện đáp 

ứng các yêu cầu cơ bản, ngành Y tế tiếp tục đầu tư triển khai kỹ thuật cao trong 

khám bệnh, chữa bệnh tại các Trung tâm Y tế tuyến huyện theo lộ trình từ đào 

tạo, chuyển giao kỹ thuật, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc 

để phục vụ Nhân dân được tốt hơn. 

35 Câu 58. Cử tri xã Đăk Tờ Kan kiến Trả lời: Liên quan việc triển khai thực hiện các dự án trồng rừng sử dụng 
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nghị: Các dự án trồng rừng sử dụng nguồn 

vốn từ ngân sách nhà nước thông qua hình 

thức đấu thầu với nhiều hồ sơ, thủ tục phức 

tạp, thời gian kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến 

độ, thời gian trồng rừng. Đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, có cơ chế đặc thù đối 

với vấn đề này. 

nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn - Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản liên ngành số 

1862/LN:SNN-TC-KHDT ngày 12 tháng 7 năm 2021 hướng dẫn trình tự thực 

hiện Dự án hỗ trợ PTSX, đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu áp dụng theo 

quy định. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, 

hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo quy định. 

36 Câu 62. Cử tri Lê Đức Minh, thôn 4, 

xã Hòa Bình kiến nghị: Diện tích đất mà 

các hộ nhận khoán với Nông trường cao su 

Hòa Bình do nhân dân khai hoang từ sau 

năm 1976, sau đó đưa vào làm ăn với Công 

ty cao su để ăn chia theo tỷ lệ 4/6, nhân dân 

kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải 

quyết dứt điểm, nay tỉnh thu hồi giao cho 

đơn vị nào thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét giải quyết quyền lợi cho người dân. 

Trả lời: Việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH MTV cao su Kon 

Tum thuê đất trồng cao su tại Nông trường cao su Hòa Bình tại khu vực xã Hòa 

Bình đã được thực hiện đúng quy định pháp luật đất đai. Công ty TNHH MTV 

cao su Kon Tum đã thực hiện đền bù đất, hoa màu cho người dân. Do đó, việc cử 

tri đề nghị bồi thường đất, xem xét giải quyết quyền lợi cho các hộ nhận khoán 

khi thu hồi đất là không có cơ sở để giải quyết. 

 

37 Câu 64. Cử tri Nguyễn Thế Thu, Lê 

Thị Năm, Nguyễn Chánh, thôn 4, xã Hòa 

Bình kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh làm rõ nguồn gốc đất mà Nhân dân 

đưa vào nhận khoán với Công ty Cao su 

trước đây, khi thu hồi giao cho đơn vị nào 

thì cũng xem xét quyền lợi của người dân đã 

gắn bó với đất mấy chục năm qua, trước khi 

cưa cắt cây cao su Công ty và Nông trường 

phải tổ chức họp dân, công khai kế hoạch 

cưa cắt và phải được đại đa số người dân 

đồng tình thì mới được triển khai. 

 

Trả lời:  

- Về nguồn gốc đất: Năm 1996 thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân 

thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây 

ngắn ngày không hiệu quả sang trồng cây cao su để phát triển kinh tế, nâng cao 

đời sống cho người dân nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. 

Thực hiện Công văn số 10/CV-UBND ngày 27 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban 

nhân dân thị xã Kon Tum về việc triển khai kế hoạch chuẩn bị đất trồng cao su 

năm 1997, theo đó Nông trường cao su Hòa Bình phối hợp cùng với chính quyền 

địa phương và người dân kiểm tra, thống kê về diện tích đất rẫy, cây cối hoa màu 

trên đất của từng hộ dân để tiến hành chi trả tiền đền bù đất, đền bù cây cối hoa 

màu trên đất và được người dân đồng thuận, thống nhất, đồng thời không có ý 

kiến gì về số lượng cũng như đơn giá bồi thường. Công ty TNHH MTV cao su 

Kon Tum tiến hành khai hoang, phối hợp với các biện pháp thủ công khác tiến 
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hành phát dọn thực bì, san ủi gốc cây, ụ mối, hố bom, làm đất đưa vào trồng mới 

cao su. Sau khi trồng mới xong toàn bộ diện tích này Công ty giao lại cho người 

dân địa phương tại chỗ vào nhận khoán chăm sóc, khai thác vườn cây theo nội 

dung phương án khoán của Công ty. Về diện tích đất Công ty đang quản lý và sử 

dụng ổn định từ trước đến nay. 

Việc cưa cắt cây cao su để trả đất cho địa phương hoặc để tái canh đều 

được Nông trường thông báo đến các tổ sản xuất để tổ trưởng tiến hành tổ chức 

họp hoặc thông báo cho người lao động biết, có kế hoạch cạo tận thu mủ hoặc thu 

gom vật tư trên vườn cây trước khi thực hiện cưa cắt. Việc cưa cắt cây theo quyết 

định thu hồi đất của địa phương hoặc cưa cắt, tái canh cây cao su nhằm mục đích 

thay thế vườn cây già cỗi, hết chu kỳ kinh doanh hoặc kinh doanh kém hiệu quả 

bằng vườn cây mới có năng suất cao và sức đề kháng sâu bệnh tốt hơn, đây cũng 

là chỉ tiêu kế hoạch năm được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao cho 

Công ty thực hiện. Do đó, Công ty và người lao động phải chấp hành và thực 

hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

38 Câu 66. Cử tri Nguyễn Văn Diễn, 

thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng và cử tri 

Võ Tá Công, tổ dân phố 5, phường 

Nguyễn Trãi kiến nghị: Trước đây, trên địa 

bàn xã Chư Hreng được Công ty Cổ phần 

Môi trường Đô thị thu gom rác một tuần 3 

lần, người dân nộp 10.000 đ/tháng. Do một 

số hộ chưa kịp nộp tiền phí nên Công ty 

dừng thu gom rác trên địa bàn xã từ tháng 

02/2022 đến nay. Hiện nay, xã đã vận động 

nhân dân đăng ký lại và làm việc với Công 

ty về việc thu gom rác. Tuy nhiên, Công ty 

trả lời phí thu gom rác bây giờ là 40.000 

đồng/hộ/tháng. Nhân dân xét thấy thu phí 

như thế là quá cao (tăng 70% so với giá cũ) 

Trả lời: Trên cơ sở thống nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, 

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum đã thực hiện thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Chư Hreng theo hình thức xã hội 

hóa. Rác thải được Công ty thu gom, vận chuyển về xử lý tại nhà máy xử lý rác 

thải của Công ty TNHH MTV Song Nguyên Kon Tum (phường Ngô Mây) và chỉ 

thu giá dịch vụ từ ngày dân là 10.000 đồng/hộ/tháng (đã bao gồm thuế GTGT 

10%) để thanh toán chi phí xử lý rác cho Công ty TNHH MTV Song Nguyên 

Kon Tum (đơn giá xử lý rác là 262.900 đồng/tấn, bao gồm thuế GTGT 10%), 

Công ty tài trợ 100% chi phí thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã nói 

riêng và các xã khác nói chung. 

Đến tháng 10 năm 2020, nhà máy xử lý rác Công ty TNHH Song Nguyên          

Kon Tum không tiếp nhận rác trên địa bàn các xã do Công ty thu gom, Công ty 

phải vận chuyển rác lên xử lý tại nhà máy xử lý rác Đắk Hà (thôn 1, Hà Mòn), cự 

ly vận chuyển tăng (trung bình 120 km/ngày), chi phí xử lý tăng 1,7 lần                

(từ 262.900 đồng lên 446.000 đồng/tấn rác) nhưng Công ty vẫn duy trì đồng 
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và không phù hợp với lộ trình tăng giá dịch 

vụ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

về việc thu gom rác và thu phí trên địa bàn 

nhằm góp phần giữ vững các tiêu chí nông 

thôn mới về vệ sinh môi trường, vì nếu giá 

tăng nhân dân sẽ không nộp và vệ sinh môi 

trường trong tương lai sẽ không đảm bảo.  

hành cùng với xã đạt tiêu chí về “Nông thôn mới”. Tuy nhiên, đến thời điểm 31 

tháng 12 năm 2021, tổng số tiền thu được chỉ (đạt 60% so với số tiền phải thu, 

trường hợp thu đạt 100% mới chỉ đáp ứng được 65% chi phí xử lý Công ty phải 

trả). Đến ngày 22 tháng 02 năm 2022, Công ty không thể cân đối kinh phí để thực 

hiện nên hai bên thống nhất tạm ngừng thu gom rác trên địa bàn xã Chư Hreng. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Công ty cổ 

phần Môi trường đô thị Kon Tum đã xây dựng và ban hành thông báo về mức giá 

dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn các xã theo hình 

thức xã hội hóa và đã gửi đến các xã để lấy ý người dân trước khi thực hiện. 

Riêng Ủy ban nhân dân xã Chư Hreng vẫn chưa liên hệ với Công ty để bàn bạc, 

thảo luận về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn xã theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. Tiếp thu ý 

kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Chư 

Hreng khẩn trương phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum để 

thống nhất về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn xã và thông báo cho cử tri biết. 

39 Câu 67. Cử tri xã Mường Hoong và 

xã Ngọc Linh kiến nghị: Theo quy định 

của Chính phủ hiện nay, việc đầu tư của 

các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn 

các xã an toàn khu (ATK) bị hạn chế, bên 

cạnh đó việc hỗ trợ đầu tư cho xã ATK của 

Chính phủ hiện nay không còn. Do vậy, đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần có chính 

sách hỗ trợ phù hợp để các xã vùng ATK 

phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập, 

cải thiện và ổn định đời sống người dân tại 

vùng ATK. 

 

Trả lời: Về thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn 

các xã ATK: Tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thủ tướng Chính phủ quy định: “khuyến khích, 

động viên và tạo điều kiện để nhân dân và các nhà đầu tư tích cực tham gia các 

hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ du 

lịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư, các nguồn lực xã hội hóa cho các xã ATK cách 

mạng nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở 

các vùng ATK cách mạng”. Chủ trương của Đảng và Nhà nước không hạn chế 

việc thu hút đầu tư tại các xã ATK; tuy nhiên, việc đầu tư, kinh doanh của các 

doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các xã, vùng ATK phải đảm bảo theo đúng quy định 

của pháp luật hiện hành; đặc biệt là các yếu tố liên quan đến an ninh, quốc phòng, 

trật tự an toàn xã hội. 

Về ý kiến của cử tri liên quan đến việc hỗ trợ đầu tư cho xã ATK của 
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Chính phủ hiện nay không còn: Cũng tại Chỉ thị số 14/CT-TTg, Thủ tướng Chính 

phủ có chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương nghiên cứu bổ sung một số chính sách 

mới (Như: (i) Xây dựng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân các xã 

ATK cách mạng (trừ các đối lượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy 

định hiện hành); (ii) Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng 

các xã ATK, vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng); tiếp tục thực 

hiện chính sách Chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng (trừ các xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của 

Chương trình 135); tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến đối 

tượng thụ hưởng là xã ATK, vùng ATK cách mạng. Riêng đối với các chính sách 

mới hiện đang được các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 

Ngoài ra, theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn 

ngân sách trung ương của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt(17) thì tỉnh 

Kon Tum tiếp tục được bố trí 65.330 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung 

ương trong nước để thực hiện hoàn thành dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng 

ATK tỉnh Kon Tum (trong đó huyện Đăk Glei được phân bổ 26.020 triệu đồng). 

Ngoài ra, các xã ATK đều được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan 

tâm, chỉ đạo đưa vào danh sách đối tượng thụ hưởng của Các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025(18) và hiện nay các cơ quan, đơn vị và địa 

phương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2022. Do 

đó, ý kiến của cử tri liên quan đến việc hỗ trợ đầu tư cho xã ATK của Chính phủ 

hiện nay không còn là chưa phù hợp với chủ trương, chính sách của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ. 

Để các xã ATK được các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ hơn nữa trong 

thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cử tri có kiến nghị trực tiếp đến Ủy 

                                           
(17) Tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021. 
(18) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 



40 

 

ban nhân dân cấp xã, huyện để chính quyền địa phương thực hiện phân bổ các 

nguồn vốn theo đúng quy định về phân cấp ngân sách Nhà nước; đồng thời, đề 

nghị chính quyền địa phương chủ động nắm thông tin về các chính sách mới của 

trung ương nêu trên, quan tâm, phối hợp và có kiến nghị trực tiếp đến các cấp có 

thẩm quyền để có cơ sở giải quyết, tạo điều kiện để thu hút đầu tư và hỗ trợ đầu 

tư cho các xã ATK theo đúng quy định. 

40 Câu 71. Cử tri Nguyễn Hoàng 

Mộng, tổ dân phố 6, phường Duy Tân kiến 

nghị: Cử tri vẫn chưa đồng tình với thông 

báo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến 

nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon 

Tum tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ 

họp thứ 3 HĐND tỉnh và trước Kỳ họp lần 

thứ 4 HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-

2026 về nội dung xử lý biển quảng cáo, rao 

vặt (đặc biệt là cho vay tiền). Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh cho cử tri biết trách 

nhiệm của Thanh tra Sở Thông tin và 

Truyền thông trong việc xử lý vi phạm hành 

chính với những trường hợp này và công 

tác phối hợp xử lý của chính quyền địa 

phương. 

Trả lời: Điều 94 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính 

phủ quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, 

viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử: Trên 

cơ sở danh sách các số điện thoại in trên quảng cáo, rao vặt dán trên trụ điện, 

đèn giao thông, cây xanh cộng cộng, tường rào... không đúng quy định, do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông 

ra quyết định xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cung 

cấp số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt được treo, đặt, dán, 

vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, bờ 

tường, cây xanh, nơi công cộng. 

Đối với trường hợp chủ thuê bao cung cấp số điện thoại liên hệ trong các 

biển quảng cáo, rao vặt không phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền 

thông để khắc phục, chấn chỉnh hành vi vi phạm thì Thanh tra Sở Thông tin và 

Truyền thông sẽ tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị doanh nghiệp viễn thông chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông, 

theo quy định tại Điều 12 và Điều 26 Luật Viễn thông. 

41 Câu 72. Cử tri Lưu Văn Đức, tổ dân 

phố 01, phường Quyết Thắng kiến nghị: 

Về giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất, nhất là đối với đất nông nghiệp 

hiện nay vẫn như đơn giá cũ trước đây (có 

thể nói là bằng đơn giá bồi thường, hỗ trợ 

của năm 2010), trong khi vật giá, giá cả các 

mặt hàng tiêu dùng liên tục tăng cao, nhất 

Trả lời: Triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn Phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, việc bồi thường đất phải thực hiện tổ chức xác định giá đất 

cụ thể, giá đất cụ thể được xác định tại thời điểm Khi Nhà nước thu hồi đất. Ủy 

ban nhân dân thành phố Kon Tum đã Hợp đồng thuê đơn vị Tư vấn phối hợp với 

Ủy ban nhân dân Phường thực hiện điều tra khảo sát giá thị trường, xây dựng giá 

đất cụ thể để tính tiền bồi thường thực hiện dự án; trình Hội đồng thẩm định giá 

đất tỉnh tổ chức thẩm định (đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh thống nhất tại 

Văn bản số 2249/HĐTĐGĐ ngày 21 tháng 6 năm 2021). Ủy ban nhân dân thành 
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là khi giá xăng, dầu tăng trong năm 2022. 

Do đó, việc bồi thường, hỗ trợ giá đất như 

hiện nay đã làm thiệt thòi cho người dân. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu 

lại giá đất, mức bồi thường, hỗ trợ tại các 

thời điểm thu hồi đất của người dân cho 

phù hợp, để người có đất bị thu hồi không 

thiệt thòi, ảnh hưởng đến đời sống. 

 

phố Kon Tum phê duyệt giá tại Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. Theo đó, tại phường Quyết 

Thắng, giá đất nông nghiệp (Đất trồng cây hàng năm khác) là 66.250 đồng/m2. 

Ngoài việc bồi thường theo giá đất cụ thể, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ tìm 

kiếm việc làm chuyển đổi nghề nghiệp: Mức hỗ trợ đất nông nghiệp: Bằng 02 lần 

giá đất trong Bảng giá đất (riêng đất trồng lúa nước bằng 03 lần giá đất trong 

bảng giá đất)(19). Theo đó, việc tổ chức Xây dựng giá đất cụ thể để trình cấp thẩm 

quyền thẩm định và phê duyệt đã thực hiện theo quy định. Do vậy đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố Kon Tum tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Quyết 

Thắng cùng các ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền đến 

cử tri trên địa bàn phường Quyết Thắng. 

42 Câu 73. Cử tri Nguyễn Khiêm, thôn 

Trung Nghĩa Đông, xã Kroong kiến nghị: 

Từ năm 1997, Nhân dân thống nhất chủ 

trương của Đảng, chính quyền địa phương 

liên kết trồng cây cao su và thỏa thuận mức 

nhận khoán ăn chia theo tỷ lệ 4-6 (bên có 

đất 40% - bên có vốn 60%); Công ty cao su 

hỗ trợ cho người dân 39.000đ/1.000m2. 

Năm 2002, Công ty cao su được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Năm 2013, Nhân 

dân đã có kiến nghị và Bộ Tài nguyên và 

Môi trường trả lời nhưng chưa giải quyết. 

Đất của người dân chưa được bồi thường, 

người dân cũng chưa nhận được quyết định 

thu hồi đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

đất cho Công ty cao su. Vì vậy: (1) Đề nghị 

Trả lời: Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (Công 

ty) khẳng định, năm 1997 Công ty không ký kết hợp đồng liên kết với người dân 

tại khu vực xã Kroong, thời điểm đó căn cứ vào đơn xin nhận khoán vườn cây 

của người dân, Công ty ra Quyết định giao khoán vườn cây cho người dân thực 

hiện trồng mới, chăm sóc, khai thác mủ; Nông trường có trách nhiệm ký kết hợp 

đồng giao nhận khoán với người dân, trong hợp đồng thể hiện rõ trách nhiệm và 

nghĩa vụ của người nhận khoán, thời kỳ kiến thiết cơ bản thì người dân làm hạng 

mục công việc nào thì được hưởng giá trị công việc đó. Khi vườn cây đưa vào 

khai thác người dân thực hiện các hạng mục công việc theo hợp đồng giao nhận 

khoán và được hưởng tỷ lệ ăn chia theo giá trị mủ nguyên liệu được quy định tại 

phương án khoán và hợp đồng giao nhận khoán với tỷ lệ được hưởng ban đầu là 

Công ty 61%, người nhận khoán là 39%. 

Năm 2012, theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và chính 

quyền địa phương, Công ty đã điều chỉnh lại phương án khoán theo hướng nâng 

tỷ lệ người nhận khoán được hưởng thành 45,33%, Công ty được hưởng 54,67%. 

Nội dung của hợp đồng giao nhận khoán cũng tương tự như hợp đồng trước đó 

nhưng quy định rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của các bên. 

                                           
(19) Quy định tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Kon Tum. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đề 

nghị Công ty THHH MTV Cao su Kon Tum 

thực hiện đúng theo thỏa thuận ngay từ đầu 

liên kết trồng cây cao su đến bây giờ (ăn 

chia theo tỷ lệ 4-6) và cả khi cưa cây cũng 

vậy. (2) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giúp 

Nhân dân thu hồi 160ha đất mà Công ty cao 

su đang sử dụng trồng cây cao su để trả cho 

người dân canh tác. 

 

Đất trồng cao su được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thu hồi, giao cho 

Công ty thuê, Công ty đầu tư 100% vốn để trồng cây cao su, hàng năm Công ty 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước về tiền thuê đất, cây cao su là tài sản của 

nhà nước, tiền thu từ việc thanh lý cây cao su được hạch toán sổ sách theo quy 

định của pháp luật, người dân không được hưởng phần giá trị này, trong hợp đồng 

giao nhận khoán của Công ty từ năm 1997 đến nay đều không có nội dung nào quy 

định việc Công ty phải chi trả cho người dân tiền bán thanh lý cây cao su theo tỷ lệ 

được hưởng giữa các bên. Do đó, việc người dân đề nghị Công ty thực hiện chi trả 

tiền bán cây cao su thanh lý theo tỷ lệ 4-6 là không có cơ sở để giải quyết. 

Hiện nay diện tích của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đang sử 

dụng trên địa bàn xã Kroong, thành phố Kon Tum với tổng diện tích 2.025.571m2 

được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất số U 348271 ngày 01 tháng 4 năm 2002; thời gian cho thuê đất 50 năm (đến 

năm 2052). Căn cứ quy định tại Điều 16 Luật Đất đai năm 2013 nhà nước chỉ 

thực hiện thu hồi đất trong các trường hợp cụ thể sau: Thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu 

hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng 

đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. 

Do vậy, nội dung cử tri đề nghị thu hồi đất để trả lại cho người dân (tại thời điểm 

hiện nay) là chưa có cơ sở pháp lý để xem xét theo quy định. 

43 Câu 75. Cử tri Lê Đức Chung, tổ 

dân phố 8, phường Quang Trung kiến 

nghị: Vừa qua, có dự thảo phương án giá 

dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh 

hoạt, giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh 

Trả lời: Theo ý kiến kiến nghị cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo(20) 

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum giao Phòng Quản lý đô thị thành phố tham 

mưu, xây dựng Phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn thành phố (gọi tắt Phương án giá dịch vụ). Sau khi hoàn 

thiện dự thảo Phương án giá, để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Nhân dân, 

                                           
(20) Thông báo số 2142/TB-VP ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc Thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn  Ngọc  Sâm 

tại buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum; 
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hoạt trên địa bàn thành phố. Tổ dân phố đã 

họp và tổng hợp ý kiến đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét lại giá dịch vụ của các hộ 

kinh doanh (như: hộ kinh doanh buôn bán 

quần áo) nhưng rất ít rác thải. 

 

Phòng Quản lý đô thị đã có Văn bản gửi Ủy ban nhân dân 21 xã, phường lấy ý 

kiến nhân dân về phương án giá dịch vụ(21). Trên cở sở góp ý, lấy ý kiến của 

Nhân dân và các đơn vị liên quan về dự thảo Phương án giá dịch vụ, Ủy ban nhân 

dân thành phố tiếp tục chỉ đạo, giao Phòng Quản lý đô thị thành phố rà soát, tiếp 

thu chỉnh sửa hoàn thiện Phương án giá dịch vụ theo các ý kiến góp ý của Nhân 

dân và các đơn vị liên quan trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Tiếp thu ý kiến của Cử tri, Ủy ban 

nhân dân thành phố sẽ xem xét, nghiên cứu hoàn thiện Phương án giá dịch vụ, 

trong đó có ý kiến kiến nghị của Cử tri và sẽ thông tin đến cử tri được biết. 

44 Câu 82. Cử tri Lê Văn Bảy, thôn 8, 

xã Đăk Ui kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các 

công trình thủy lợi tỉnh xem xét, tạo điều 

kiện cho người dân tận dụng đất bán ngập 

tại lòng hồ đập Mùa Xuân (đập Đăk Uy) để 

canh tác các loại cây hoa màu ngắn ngày 

để tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống, vì 

thời gian qua cán bộ của Ban Quản lý khai 

thác các công trình thủy lợi tỉnh không cho 

người dân canh tác tại đất bán ngập lòng 

hồ mà nói sau này sẽ chăn nuôi bò. 

Trả lời: Khu vực vùng đất bán ngập của lòng hồ chứa Đăk Uy thuộc phạm 

vi bảo vệ được quy định tại Điều 8 Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Hiện tại vùng bán ngập công trình được bảo vệ nguyên hiện trạng. Việc người 

dân đào xới, làm đất để để canh tác các loại cây hoa màu ngắn ngày không thuộc 

đối tượng cấp phép theo quy định tại Điều 44 Luật Thủy lợi. Đồng thời, khi canh 

tác sẽ gây xói lở bề mặt và ảnh hưởng đến môi trường nước hồ chứa (Hồ Đăk Uy 

cấp nước sinh hoạt cho nhà máy nước Đăk Hà); Ngày 04 tháng 10 năm 2022 Ban 

quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã 

Đăk Ui cùng cử tri Lê Văn Bảy kiểm tra thực tế và thống nhất nội dung nội dung 

trên (có Biên bản kèm theo). 

 

45 Câu 89. Cử tri Huỳnh Hữu Nghị, 

thôn 2, xã Tân Cảnh kiến nghị: Theo quy 

định của nhà nước không có quy định bắt 

buộc người dân phải mua bảo hiểm về việc 

bảo đảm khoản vay mà chỉ là thỏa thuận 

giữa khách hàng và ngân hàng, nhưng khi 

Trả lời: Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 

cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách 

hàng “Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp 

bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận…”. Do đó, 

không có quy định bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn, bảo hiểm 

                                           
(21) Văn bản số 651/QL ĐT-TH ngày 09/8/2022 về việc lấy ý kiến Nhân dân phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt. 
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người dân đến ngân hàng vay tiền thì phía 

các ngân hàng hầu như yêu cầu khách hàng 

phải (bắt buộc) mua bảo hiểm cho khoản 

vay. Do thiếu hiểu biết hoặc vì nhu cầu cần 

vay nên hầu hết người dân đã phải mua bảo 

hiểm cho khoản vay. Việc làm này của các 

ngân hàng đã không thực hiện đúng quy 

định của pháp luật, gây tốn kém cho người 

dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

ngành chức năng kiểm tra, xử lý và yêu cầu 

các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, 

giải thích rõ cho người dân hiều việc mua 

bảo hiểm cho khoản vay là không bắt buộc 

mà chỉ là thỏa thuận giữa khách hàng và 

ngân hàng. 

 

khoản vay không phải là điều kiện bắt buộc để các tổ chức tín dụng xét duyệt hay 

giải ngân khoản vay, mà chỉ là sản phẩm lựa chọn đi kèm được các ngân hàng 

khuyến nghị khách hàng tham gia. Tuy nhiên, Nhà nước khuyến khích mua bảo 

hiểm nông nghiệp trong cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định 

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính 

sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, Điều 16. Bảo 

hiểm nông nghiệp trong cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn quy định 

“Khách hàng khi tham gia mua bảo hiểm đối với đối tượng sản xuất nông nghiệp 

hình thành từ nguồn vốn vay, được tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay với 

mức tối thiểu 0,2%/năm so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có 

thời hạn tương ứng...”.  

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) chi nhánh tỉnh Kon Tum tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn; xử lý 

nghiêm các Tổ chức tín dụng có hành vi vi phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của 

NHNN Việt Nam tại Công văn số 10273/NHNN-TTGSNH ngày 31 tháng 12 

năm 2019 “Rà soát toàn hệ thống, xử lý nghiêm những trường hợp “ép” khách 

hàng phải mua các loại bảo hiểm không thật sự cần thiết khi cấp tín dụng cho 

khách hàng, bảo đảm phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng đúng quy định”; 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm đối với các cán bộ tín dụng 

và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm; thực hiện chào bán, giải thích rõ 

ràng điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cũng như các hoạt động đại lý 

bảo hiểm khác cho các khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm đảm bảo tuân thủ 

quy định pháp luật nhằm giúp khách hàng hiểu đúng/đủ quyền và lợi ích hợp 

pháp, các điều kiện/điều khoản thanh toán của hợp đồng bảo hiểm; đồng thời đề 

nghị các Tổ chức tín dụng trên địa bàn phải hướng dẫn, niêm yết, công bố công 

khai tại trụ sở, các chi nhánh, phòng giao dịch về các sản phẩm bảo hiểm, các 

quyền và lợi ích hợp pháp, các điều kiện/điều khoản thanh toán của hợp đồng bảo 

hiểm; nghiêm cấm hành vi bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm;… Trường hợp 

phát hiện vi phạm, NHNN chi nhánh tỉnh Kon Tum sẽ xem xét, xử lý nghiêm 
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theo đúng quy định của pháp luật.   

46 Câu 96. Cử tri thôn Tu Mơ Rông, xã 

Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận 

tải quan tâm, làm lan can bảo vệ trên Quốc 

lộ 40B (đoạn Quốc lộ 40B đi vào khu tái 

định cư thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông), 

vì đoạn đường này rất nguy hiểm, dễ xảy ra 

tai nạn.  

Trả lời: Ghi nhận ý kiến kiến nghị cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo 

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đánh 

giá, phân loại an toàn giao thông theo tiêu chí cụ thể theo quy định, trên cơ sở đó, 

chỉ đạo đơn vị quản lý rà soát, tổng hợp và đề xuất phương án phù hợp nhằm đảm 

bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 40B. 

 

III KIẾN NGHỊ CHƯA THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC DO CHƯA CÓ QUY ĐỊNH HOẶC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CÁC QUY ĐỊNH 

CỦA PHÁP LUẬT HOẶC CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (03) 

47 Câu 18. Cử tri Huỳnh Bá Thịnh, 

thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong kiến 

nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum 

khi cưa cây để tái canh thì phải hỗ trợ một 

phần cho hộ nhận khoán để đảm bảo thu 

nhập cho người dân trong thời gian tái 

canh cây cao su. Nguyện vọng của các hộ 

nhận khoán không muốn tiếp tục ký hợp 

đồng nhận khoán mà muốn Công ty TNHH 

MTV Cao su Kon Tum trả lại đất cho dân. 

 

Trả lời:  

- Đối với kiến nghị phải hỗ trợ một phần cho hộ nhận khoán để đảm bảo 

thu nhập cho người dân trong thời gian tái canh cây cao su: Hợp đồng giao nhận 

khoán đã ký kết giữa Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum và người nhận 

khoán được xây dựng trên cơ sở Phương án giao nhận khoán điều chỉnh số 

233/PA-CSKT của Công ty ban hành 28 tháng 02 năm 2012. Phương án giao nhận 

khoán được xây dựng trên cơ sở phối hợp, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum, các Sở ngành chuyên môn của tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam, Công ty tư vấn VFAM Việt Nam, Văn phòng Luật sư Đức Dũng cùng với 

Công ty thực hiện, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã công khai 

lấy ý kiến người dân trước khi ban hành chính thức. Theo đó nội dung của phương 

án giao nhận khoán và hợp đồng giao nhận khoán đều không có nội dung điều 

khoản hỗ trợ cho người dân trong thời gian tái canh cây cao su. Vì vậy, căn cứ các 

văn bản quy định hiện hành, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum không có cơ 

sở để hỗ trợ tiền theo đề nghị của người dân. Tuy nhiên với tình hình thực tế hiện 

nay Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum sẽ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập 

cho các hộ nhận khoán khi tái canh cây cao su như sau: 

+ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum thống nhất cho người dân được 
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trồng xen các loại cây lương thực (trừ cây mì) trên vườn cây cao su từ năm một 

đến năm thứ ba để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, việc người trồng xen và 

quản lý công tác trồng xen được thực hiện theo đúng quy định của Công ty. 

Trường hợp chỉ có một số người thực hiện trồng xen thì diện tích trồng xen của 

người dân phải được bố trí tập trung thành một khu tách biệt để trồng, không 

trồng rãi rác thành nhiều khu vực. 

+ Nếu người dân không trồng xen hoặc có một số ít trồng xen tập trung tại 

một khu, Công ty sẽ tổ chức trồng xen trên toàn bộ diện tích tập trung còn lại. 

Nguồn thu từ việc trồng xen sau khi trừ đi các khoản chi phí Công ty TNHH 

MTV Cao su Kon Tum sẽ hỗ trợ tiền cho các hộ không tham gia trồng xen trong 

ba năm đầu. Nguồn thu từ việc trồng xen Công ty cam kết hỗ trợ cho người dân 

với mức là 06 triệu đồng/ha trong ba năm (năm 1: 03 triệu đồng/ha; năm 2: 02 

triệu đồng/ha; năm 3: 01 triệu đồng/ha). 

- Đối với kiến nghị trả lại đất cho nhân dân: Nội dung kiến nghị trả lại đất 

cho Nhân dân tại khu vực xã Kroong, thành phố Kon Tum đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Kon Tum giải quyết tại các văn bản sau:  

+ Quyết định số 576/QĐ-GQKN, ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Dũng và các 

hộ dân trú tại xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (lần đầu); Quyết 

định số 431/QĐ-BTNMT, ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Dũng và các hộ dân trú tại xã 

Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (lần hai). Theo đó, tại văn bản số 

431/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Diện tích đất các hộ dân xã Kroong khiếu nại, có nguồn gốc là đất rừng 

nghèo (khu vực rừng trắc) do Ủy ban nhân dân xã Kroong quản lý từ sau năm 

1975. Từ năm 1991 đến năm 1993, các hộ dân thuộc xã Kroong và xã Ngọc Bay, 

thị xã Kon Tum tự ý đến khai hoang để trồng mì (các hộ đến vào thời điểm khác 

nhau, không xác định được thời điểm cụ thể của từng hộ; thực tế các hộ không sử 

dụng liên tục, tại thời điểm kiểm đếm năm 1998 chỉ có 10 hộ đang có cây trồng 
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trên đất). Theo báo cáo của chính quyền địa phương, vị trí đất các hộ dân khiếu 

nại, phần đất này do Ủy ban nhân dân xã quản lý, thời điểm này quy hoạch lòng 

hồ Yaly chưa ổn định nên chưa có chủ trương cho người dân kê khai, do đó các 

hộ không có tên trong hồ sơ địa chính và không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính 

đối với Nhà nước.  

Thực hiện chủ trương phát triển diện tích trồng cây cao su của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum, ngày 10 tháng 02 năm 1998 Công ty cao su Kon Tum (nay là 

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum) có Tờ trình số 115/TT-KH đề nghị giao 

cho Công ty 400 ha đất thuộc địa bàn xã Kroong để Nông trường Thanh Trung 

thuộc Công ty đưa vào trồng mới năm 1998. Ngày 20 tháng 02 năm 1998, Công 

ty đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ lập biên bản kiểm tra hiện 

trạng đất canh tác, lập phương án và thống nhất đơn giá đền bù chi phí khai 

hoang, cụ thể như sau: đất loại 1 giá 50 đồng/m2, loại 2 giá 39,5 đồng/m2, loại 3 

giá 34,5 đồng/m2, loại 4 giá 30,0 đồng/m2. Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trạng 

đất canh tác của từng hộ, Công ty phối hợp với chính quyền địa phương đã thỏa 

thuận chi trả tiền đền bù, đồng thời Công ty thống nhất với các hộ dân được nhận 

khoán vào vườn cây cao su để chăm sóc và thu hoạch mủ cao su theo phương án: 

Người nhận khoán được hưởng tỷ lệ 39%, Công ty được hưởng 61% trên giá trị 

sản phẩm 

Tháng 4 năm 1998 Công ty đã tiến hành chi trả tiền đền bù chi phí khai 

hoang và cây cối hoa màu trên đất cho 157 hộ dân xã Kroong với tổng số tiền là 

69.002.156 đồng và các hộ dân đã bàn giao cho Công ty tổng diện tích là 170,427 

ha. Việc thỏa thuận và chi trả tiền được tiến hành công khai, danh sách chi trả 

tiền có đầy đủ chữ ký của các hộ giao đất, giá thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ phù 

hớp với giá đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành giá 

các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 1998 và các 

quy định hiện hành của pháp luật tại thời điểm thực hiện. 

Theo kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 1998 Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 234/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 

1998 về việc thu hồi và giao đất cho Công ty trồng cao su tại xã Kroong là đúng 
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thẩm quyền. Việc các hộ dân xã Kroong khiếu nại đòi quyền sử dụng đất đối với 

diện tích đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thu hồi và giao cho Công ty 

sử dụng tại Quyết định số 234/QĐ-UB ngày 09 tháng 06 năm 1998 là không có 

căn cứ pháp luật để giải quyết. 

48 Câu 21. Cử tri A Thơm, thôn Mô Po 

và cử tri A Huân, thôn Làng Mới, xã 

Mường Hoong kiến nghị: Đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ giống sâm 

Ngọc Linh, vì giống sâm Ngọc Linh giá cả 

rất cao người dân không có điều kiện để tự 

mua giống. 

 

Trả lời: Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của 

HĐND tỉnh về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 không có chính sách hỗ trợ 

trực tiếp cây giống Sâm Ngọc Linh cho người dân mà chỉ hỗ trợ cho nhà đầu tư 

gieo ươm để nhà đầu tư hỗ trợ lại cho người dân(22). 

 Hiện nay Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum phối hợp với Công 

ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô hỗ trợ cho Hợp tác xã Mường Hoong 5.000 

cây Sâm Ngọc Linh và dự kiến mỗi năm tiếp theo hỗ trợ 5.000 cây nữa để thiết 

lập vườn giống sản xuất cây giống cung ứng cho người dân trên địa bàn để đáp 

ứng nhu cầu trồng Sâm của người dân. 

Dự toán năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao tại Quyết định số 

1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; trong đó có giao 

cho huyện Đăk Glei 500 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cây giống Sâm 

Ngọc Linh cho người dân, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đang triển khai thực 

hiện. 

49 Câu 86. Cử tri Hà Xuân Huân, thôn 

Đăk Tin, xã Đăk Ngọk kiến nghị: Đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, bố trí kinh 

Trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên(23). Theo quy định tại Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài 

                                           
(22) Nhà nước Hỗ trợ một phần chi phí cho Nhà đầu tư sản xuất giống sâm Ngọc Linh để hỗ trợ lại giống cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư tham gia liên 

kết với trồng sâm Ngọc Linh với Nhà đầu tư. Mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/ha sâm trồng liên kết; diện tích hỗ trợ không quá 10 ha/01 Nhà đầu tư. Số lượng giống sâm Ngọc Linh 

thương phẩm được Nhà đầu tư hỗ trợ lại là 500 cây/ha, mỗi hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ một lần không quá 100 cây giống sâm Ngọc Linh thương phẩm. 
(23) Bệnh viện Đa khoa tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2020-2022 theo loại hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 

toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019. Theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 

của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND nêu trên đến hết năm 2022. 
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phí và có chế độ chính sách ưu đãi để kêu 

gọi, thu hút các bác sĩ có trình độ chuyên 

môn giỏi về khám chữa bệnh tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh để phục vụ cho người dân. 

 

chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi 

thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt 

động thường xuyên. Hiện nay Trung ương chưa ban hành quy định chung về 

chính sách ưu đãi, thu hút bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi và cũng chưa giao 

địa phương quy định cụ thể nội dung này. 

Trong điều kiện ngân sách địa phương có hạn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính 

phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân về kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 202224 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó, nêu rõ: “Điều hành chi 

ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả để dành nguồn lực cho phòng, 

chống dịch COVID-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế và dự phòng cho các trường hợp 

bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu...; chỉ ban hành chính sách 

làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết, có nguồn bảo đảm...”. 

Từ tình hình, khả năng ngân sách tỉnh nêu trên, việc tham mưu cấp thẩm quyền 

xem xét, ban hành chính sách ưu đãi để thu hút các bác sĩ có trình độ chuyên môn 

giỏi về khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện nay chưa thực hiện 

được, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp các Sở, ngành có liên quan 

tham mưu cấp thẩm quyền trong thời gian hợp lý khi cân đối được nguồn kinh 

phí. 

IV KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI THỂ GIẢI QUYẾT DO CHƯA CÓ NGUỒN LỰC, CHƯA XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CỤ THỂ THỰC 

HIỆN (08) 

50 Câu 14. Cử tri A Yung, thôn Đăk Rơ 

Đe, xã Ngọk Bay kiến nghị: Tỉnh lộ 675 

(đoạn từ Nhà máy Gạch Tuynel Đức Bảo 

đến Cầu số 3) chưa có đèn chiếu sáng công 

lộ nên vào ban đêm người dân đi lại khó 

khăn, mùa mưa hay bị sạt lở đất, đường 

Trả lời: Qua kiểm tra xác định, hiện nay đoạn đường nêu trên chưa có hệ 

thống điện chiếu sáng công lộ; đồng thời theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành 

phố Kon Tum (đoạn từ Nhà máy Gạch Tuynel Đức Bảo đến Cầu số 3) Tỉnh lộ 

675, trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Kon 

Tum cũng chưa có công trình lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công lộ tại tuyến 

đường nêu trên. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Ủy ban 

                                           
(24) Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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trơn trượt và thường xuyên xảy ra tai nạn 

giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, chỉ đạo các ngành chức năng liên 

quan đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng công 

lộ tại đoạn đường này. 

nhân dân thành phố Kon Tum sẽ giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, đề xuất 

Phương án lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại tuyến đường nêu trên (đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật, tiết kiệm, hiệu quả...) để bổ sung vào danh mục đầu tư công trung 

hạn khi đảm bảo các điều kiện. 
 

51 Câu 37. Cử tri xã Măng Bút kiến 

nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (là đơn vị chủ đầu tư công trình) đẩy 

nhanh tiến độ thi công đập Đăk Snghé để 

phục vụ nhu cầu canh tác của Nhân dân 

trên địa bàn xã. 

 

Trả lời: Đập Đăk Snghé theo kiến nghị của cử tri hiện tại được điều chỉnh 

tên thành Thủy lợi Kon Braih 3 (theo văn bản số 2126/UBND-NNTN, ngày 24 

tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Kon Tum về việc bổ sung, điều 

chỉnh công trình thủy lợi vào quy hoạch thủy lợi tỉnh giai đoạn 2011-2020 và 

định hướng đến năm 2025). Dự án Thủy lợi Kon Braih 3 được Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT làm chủ đầu 

tư (tại Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 về việc giao 

triển khai chủ trương đầu tư dự án), Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-

2025 của dự án chỉ được bố trí 1,0 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

Trong năm 2021-2022 dự án chưa được bố trí vốn. Hiện nay Ban Quản lý dự án 

ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh đang triển khai thực hiện công 

tác lập đề cương, nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án. 

Dự án chưa được phê duyệt nên chưa triển khai thi công như kiến nghị của cử tri. 

(10*) Câu 39 (b). Cử tri A Ba, thôn Kon 

RGỗh, xã Đăk Kôi kiến nghị: Tỉnh lộ 677 

có nhiều đoạn hệ thống thoát nước dọc bị 

bồi lấp nên nước mưa tràn qua đường chảy 

tràn vào trong nhà dân ở phía dưới đường 

và vùi lấp đoạn tuyến thuộc mương thủy lợi 

Nước Chong, trong đó có đoạn qua thôn 3 

(Km23+00 đến Km23+500). Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông 

vận tải kiểm tra, (b) bổ sung 01 hố thu tại vị 

trí KM23+100 (đối diện cổng chào thôn) 

trên tuyến rãnh dọc để thu nước từ phía khu 

Trả lời: Tỉnh lộ 677 được đầu tư đưa vào sử dụng năm 2019, hệ thống 

rãnh dọc nhiều đoạn được gia cố để thoát nước. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo 

đơn vị quản lý đường thường xuyên nạo vét, san gạt, phát quang, tuy nhiên do 

ảnh hưởng của mưa bão nhiều vị trí rãnh bị bồi lấp, nước từ la luy dương chảy 

tràn xuống ta luy âm tràn vào nhà ở của các hộ dân. Ghi nhận ý kiến của cử tri, 

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường bổ sung 01 hố thu 

tại Km23+100 (đối diện cổng chào thôn). Do kinh phí lớn chưa thực hiện ngay 

được, Sở Giao thông sẽ kiểm tra và cân đối nguồn vốn để bổ sung xây dựng rãnh 

thoát nước dọc vượt qua kênh thủy lợi theo đề nghị của cử tri. 
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dân cư chảy vào rãnh thoát nước dọc của 

Tỉnh lộ 677. 

52 Câu 45. Cử tri Gia Minh Quốc, thôn 

Đăk Răng kiến nghị: Quốc lộ 40 (đoạn qua 

thôn Đăk Răng, xã Pờ Y) còn khoảng 40m 

chưa được thu hồi, đầu tư vỉa hè. Để thuận 

tiện cho Nhân dân đi lại, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh quan tâm, đầu tư để Nhân 

dân đi lại thuận lợi. 

 

Trả lời: Hệ thống bó vỉa, vỉa hè, rãnh kỹ thuật đoạn Km 12+200 đến 

Km12+300 Quốc lộ 40 (khoảng 100m) trước đây thuộc dự án Đường nội bộ Khu 

trung tâm, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được đầu tư xây dựng từ năm 

2006. Trong quá trình triển khai xây dựng, mặt bằng vỉa hè của đoạn đường này 

không thực hiện được công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy hạng mục bó vỉa, vỉa 

hè, rãnh kỹ thuật chưa được đầu tư xây dựng. Đến năm 2012, dự án đã được 

quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời 

gian đến, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền 

xem xét cho chủ trương lập dự án mới để đầu tư xây dựng khi bố trí được nguồn. 

53 Câu 68. Cử tri xã Tê Xăng và xã 

Măng Ri kiến nghị: Hiện nay, Tỉnh lộ 672 

(đoạn đi vào 2 xã: Tê Xăng và Măng Ri) 

hẹp, hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức 

năng liên quan kiểm tra, sớm nâng cấp, 

mở rộng để đảm bảo an toàn và thuận lợi 

cho việc đi lại của Nhân dân. 

Trả lời: Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối 

hợp với đơn vị quản lý đường đắp bù phụ lề đường, vá ổ gà mặt đường và sửa 

chữa những đoạn mặt đường hư hỏng nặng... đảm bảo giao thông cơ bản thông 

suốt. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải 

phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, tham mưu bố trí vốn để khắc phục triệt để 

tình trạng này. 

 

54 Câu 81. Cử tri Phan Thị Hạnh, thôn 

Đăk Kơ Đương, xã Đăk Pxi kiến nghị: 
Mương thoát nước dọc Tỉnh lộ 677 (đoạn 

trước trụ sở Ủy ban nhân dân xã, Trạm y tế 

xã Đăk Pxi) đã được đầu tư xây dựng 

nhưng chưa đảm bảo, dẫn đến khi mưa lớn 

nước đẩy rác thải về phía cuối đường gây ô 

nhiễm môi trường và tràn vào nhà dân. Đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ 

đạo các ngành chức năng liên quan kiểm 

Trả lời: Tỉnh lộ 677 (đường Đăk Kôi - Đăk Pxi) đoạn trước Ủy ban nhân 

dân xã, Trạm Y tế xã Đăk Pxi được gia cố rãnh hình thang để thoát nước. Sở 

Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường thường xuyên nạo vét, tuy 

nhiên địa hình hai bên bằng phẳng, mưa to nước không thoát kịp, tràn vào nhà 

dân. Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, trước mắt Sở Giao thông vận tải cho 

nạo vét, khơi thông rãnh dọc thường xuyên để thoát nước, đảm bảo không gây 

ô nhiễm (đã thực hiện xong ngày 22 tháng 9 năm 2022). Việc đầu tư hệ thống 

thoát nước cần nhiều kinh phí, với kinh phí duy tu bảo dưỡng hàng năm không 

thể thực hiện được; trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ kiến nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét sớm bố trí kinh phí để khắc phục triệt để tình trạng 
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tra, đầu tư hệ thống mương thoát nước để 

khắc phục tình trạng trên. 

này. 

 

55 Câu 87. Cử tri Hứa Trung Thành, 

Phó Chủ tịch HĐND xã Ngọc Tụ kiến 

nghị: Tuyến đường DH53 (nay là Quốc lộ 

40B) đoạn từ ngã 3 Ngọc Tụ đến hết xã Đăk 

Rơ Nga bị bong tróc, hư hỏng nặng đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông 

vận tải sửa chữa khắc phục tại các vị trí đã 

hư hỏng nặng. Tuy nhiên, đơn vị thi công 

sửa chữa bằng cách trám, lấp đá xây vào 

các ổ gà (ổ voi) nên khi trời mưa làm trôi, 

bốc hết lớp đá, xi đã lấp dẫn đến đường lại 

hư như ban đầu. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh sớm kiểm tra và có biện pháp khắc 

phục để đảm bảo đi lại cho người dân khi 

lưu thông tại tuyến đường này. 

Trả lời: Khi tiếp nhận bàn giao từ Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô vào 

cuối năm 2021, tuyến đường này đã hư hỏng rất nặng. Hiện nay, bằng nguồn kinh 

phí quản lý và bảo dưỡng thường xuyên hàng năm, Sở Giao thông vận tải chỉ có 

thể tập trung lấp các ổ voi, ổ gà lớn; bù phụ những vị trí lề đường bị xói lở, hư 

hỏng nặng, ăn sâu vào mặt đường xe chạy để đảm bảo giao thông tạm thời trong 

mùa mưa bão. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ kiến nghị cấp có 

thẩm quyền xem xét sớm bố trí vốn để thực hiện sửa chữa triệt để các hư hỏng 

trên tuyến đường này. 

 

56 Câu 90. Cử tri Y Prâng, thôn Măng 

Rương, xã Văn Lem kiến nghị: Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông 

vận tải kiểm tra, nâng cao cầu tràn đường 

liên huyện (ĐH51) do Sở Giao thông vận tải 

quản lý tại địa bàn thôn Măng Rương, xã 

Văn Lem. Vì hiện nay cứ vào mùa mưa, 

nước từ thượng lưu chảy xuống rất lớn làm 

ngập cầu tràn, gây ách tắc giao thông, nguy 

hiểm cho người và phương tiện qua lại, 

nhất là đối với người già, trẻ em. 

Trả lời: Qua kiểm tra Cầu tràn vẫn đang được khai thác, sử dụng bình 

thường theo đúng công năng của công trình: Cầu vào mùa khô và Tràn vào mùa 

mưa. Khi được cấp có thẩm quyền cho phép, Sở Giao thông vận tải sẽ nghiên cứu 

phương án nâng cấp, thay thế phù hợp với quy mô của tuyến đường. 
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57 Câu 91. Cử tri xã Măng Bút kiến 

nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo Ban Quản lý khai thác các công trình 

thủy lợi tỉnh có phương án tu sửa, nâng cấp 

hệ thống kênh mương thủy lợi Nước Rong 

để phục vụ nhu cầu tưới tiêu tại khu vực 

cánh đồng lúa của Nhân dân thôn Đăk 

Niêng, Đăk Pleng, Đăk Pông, Văng Loa, 

Măng Bút xã Măng Bút. 

 

Trả lời: Tuyến kênh theo ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Măng Bút: Hệ 

thống kênh mương thuỷ lợi Nước Rong là tuyến kênh chính của công trình Đập 

Đăk Pông, xã Măng Bút; tuyến kênh có chiều dài kênh khoảng 2,0km; tuyến 

kênh chính đã đầu tư kiên cố được 0,5km đầu, còn lại 1,5km là kênh đất do người 

dân tự đào trước đây để dẫn nước tưới cho khoảng 12,0ha diện tích ở cuối khu 

tưới. Do tuyến kênh đi ven theo sườn đồi và đi qua nhiều hợp thủy nên khi có 

mưa lớn thường gây bồi lấp, xói lở bờ kênh. Vì vậy hàng năm Trạm quản lý thủy 

nông huyện Kon Plông phối hợp với người dân thường xuyên tu sửa, đắp đất gia 

cố các đoạn kênh bị hư hỏng để dẫn nước tưới của công trình.  

Năm 2021, liên ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục 

Thủy lợi; Ban Quản lý - khai thác các công trình thuỷ lợi; Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Kon Plông) đã tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trạng 

tuyến kênh. Để đầu tư kiên cố toàn bộ tuyến kênh này thì cần nguồn kinh phí lớn 

(khoảng 3,0 tỷ đồng), nguồn kinh phí sự nghiệp thuỷ lợi hàng năm được giao cho 

Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh không đảm bảo để thực hiện 

được. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ban Quản lý khai thác các 

công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch 

sửa chữa công trình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí để 

thực hiện sửa chữa kiên cố hoàn thiện tuyến kênh chính Đập Đăk Pông, xã Măng 

Bút để đảm bảo cấp nước. 

V KIẾN NGHỊ KHI GIẢI QUYẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỀU SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG 

ƯƠNG, CHƯA THỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (13) 

58 Câu 2:  Cử tri Nông Tiến Lập, thôn 

9, xã Ia Tơi; cử tri Đỗ Thị Quyên, thôn 3, 

xã Ia Dom và cử tri Lương Văn Biêng, 

thôn 2, xã Ia Đal kiến nghị: Hiện trên địa 

bàn thôn đã có sóng điện thoại, nhưng sóng 

4G rất yếu. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, yêu cầu nhà cung cấp mạng lắp 

Trả lời: Liên quan đến sóng 4G yếu tại thôn 9, xã Ia Tơi; thôn 3, xã Ia 

Dom; thôn 2, xã Ia Đal thuộc huyện Ia H’Drai, qua thống kê, rà soát hiện tại thôn 9 

xã Ia Tơi, Viettel Kon Tum đã phát sóng trạm 4G vào tháng 5 năm 2022; Khu vực 

thôn 3 xã Ia Dom và thôn 2 xã Ia Đal hiện chất lượng sóng di động 4G còn hạn 

chế, vì là khu vực dân cư ít, địa hình phức tạp nên rất khó khăn cho doanh nghiệp 

trong việc phát triển hạ tầng; đối với khu vực thôn 2 xã Ia Đal, Viettel Kon Tum đã 

có giải pháp phủ sóng trong năm 2023. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh 
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đặt, nâng cấp trạm BTS hoặc kéo đường 

truyền cố định để phục vụ nhu cầu lao 

động, học tập, giải trí của con em và Nhân 

dân trên địa bàn.  

 

chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục theo dõi, đôn đốc địa phương, các 

doanh nghiệp, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri; 

đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông phát triển, mở rộng hạ 

tầng sóng di động 4G tại các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, trong đó 

tập trung vào các khu vực trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

59 Câu 15. Cử tri Mai Thị Kim Liên, 

thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh 

kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bỏ 

hoặc thay đổi giải phân cách trên Quốc lộ 

24 cho phù hợp (đoạn từ ngã 5 Đăk Cấm 

đến Khu vườn ươm). 

 

Trả lời: Đoạn giải phân cách trên được xây dựng từ năm 2010 thuộc phạm 

vi nút giao vòng xuyến Đăk Cấm, phục vụ cho việc tổ chức giao thông trong nút 

giao, qua theo dõi chưa có bất cập trong việc tổ chức và đảm bảo giao thông. 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đang triển khai xây dựng đường 

vào trung tâm hành chính thành phố Kon Tum có đấu nối vào nút giao Đăk Cấm, 

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi trong quá trình xây dựng và hoàn thiện 

tuyến đường trên để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh khi có bất cập 

trong việc tổ chức đảm bảo giao thông. 

60 Câu 26. Cử tri Nguyễn Quang 

Trung, thôn Kon Hnông Yốp, xã Đăk 

Hring kiến nghị: Hiện nay, hệ thống cảnh 

báo giao thông Quốc lộ 14 (đoạn trước 

trường Tiểu học Bế Văn Đàn) đã hư hỏng; 

đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai 

nạn giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, đề nghị Chi cục Quản lý 

đường bộ III.4 sửa chữa và lắp đặt thêm 

các hệ thống cảnh báo giao thông để đảm 

bảo cho các phương tiện và người qua lại. 

 

Trả lời: Đoạn tuyến trước trường tiểu học Bế Văn Đàn từ Km1522+630 - 

Km1522+830 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Kon Hnông Yốp, xã Đăk 

Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Năm 2018 đã được đầu tư xử lý, khắc phục 

điểm đen tai nạn giao thông bằng giải pháp mở rộng lề đường, sửa chữa rảnh dọc, 

sơn gờ giảm tốc…. và lắp đặt dải phân cách giữa bằng thép, tiêu dẫn hướng và 02 

đầu đoạn tuyến cắm biển báo hạn chế tốc độ 60Km/h.  

Qua kiểm tra thực tế, hiện nay hệ thống an toàn giao thông qua đoạn tuyến 

nêu trên sáng rõ, phát huy tác dụng. Tuy nhiên có một vài biển báo bị xô lệch, 

Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (nay là Văn phòng Quản lý đường bộ III.4) đã chỉ 

đạo Nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên tiến hành sửa chữa khắc phục ngay để 

nâng cao an toàn giao thông. Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 sẽ tiếp tục kiểm 

tra, theo dõi công tác an toàn giao thông tại đoạn tuyến trên và kiến nghị, đề xuất 

cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư sửa chữa nhằm nâng cao an toàn giao thông. 

61 Câu 40. Cử tri Lý Văn Vĩnh, thôn 

Phia Pháp và cử tri Trần Đình Tuấn, thôn 

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm 

tra và chỉ đạo đơn vị quản lý đường đổ bê tông tấm đan (03 tấm bị hư hỏng) để 
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Đăk Tang, xã Đăk Xú kiến nghị: Hiện nay, 

trên Quốc lộ 40 đi qua xã có một số tấm 

đan do xe lớn đi qua làm hư hỏng, làm xuất 

hiện các lỗ hổng lớn, rất nguy hiểm, có khả 

năng gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng 

kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng 

Quốc lộ 40 để đảm bảo an toàn giao thông. 

bổ sung. Đối với việc nâng cấp mở rộng Quốc lộ 40 do nguồn kinh phí lớn, Sở 

Giao thông vận tải ghi nhận và kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ 

Việt Nam sớm đầu tư và triển khai thực hiện khi bố trí được nguồn vốn. Trước 

mắt, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý đường tiếp tục đào, vét rãnh, 

khơi thông dòng chảy... đảm bảo thoát nước, an toàn giao thông trên trên Quốc lộ 

40. 

 

62 Câu 41. Thường trực HĐND xã Đăk 

Xú kiến nghị: Quốc lộ 40 (đoạn Km02 

điểm giao nhau ngã ba xã Đăk Xú) lưu 

lượng xe lưu thông nhiều, nhất là giờ cao 

điểm khi học sinh tan trường tiềm ẩn nguy 

cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng 

kiểm tra, có các giải pháp đảm bảo an toàn 

cho người và phương tiện khi tham gia giao 

thông như: làm những con lươn giảm tốc 

hoặc lắp đặt tín hiệu giao thông (đèn xanh, 

đèn đỏ) tại nút giao thông này. 

 

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, 

phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi kiểm tra thực địa vị trí trên, theo 

đó tại vị trí này (Km1+600, Quốc lộ 40) có 03 tuyến đường dân sinh đấu nối với 

Quốc lộ 40 tạo thành 02 nút giao (một nút ngã tư, một nút ngã ba) cách nhau 

30m. Vị trí này có trường học, Ủy ban nhân dân xã nên vào giờ cao điểm có lưu 

lượng phương tiện lớn.  Để xử lý điểm tiềm ẩn này, đối với Quốc lộ 40 Sở Giao 

thông vận tải hiện đang triển khai lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa 

chữa bổ sung rãnh dọc đoạn Km1+034-Km1+695; hoàn thiện hệ thống báo hiệu 

đường bộ đoạn Km0-Km7+300 để trình Tổng Cục Đường bộ Việt Nam phê 

duyệt. Trong quá trình triển khai sẽ nghiên cứu các giải pháp để bổ sung hệ thống 

đảm bảo an toàn giao thông cho Quốc lộ 40. Đối với các tuyến đường dân sinh 

đấu nối với Quốc lộ 40, Sở Giao thông vận tải sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân 

huyện Ngọc Hồi nghiên cứu các giải pháp bổ sung hệ thống an toàn giao thông. 

63 Câu 42. Cử tri Tô Ngọc Định, thôn 

Ngọc Tiền kiến nghị: Quốc lộ 40 đoạn 

Km05 đến Km07 (đoạn qua thôn Ngọc Tiền, 

xã Đăk Xú) có nhiều đoạn đường cua gấp, 

khúc khuỷu gây nguy hiểm cho người và 

phương tiện tham gia lưu thông. Thực tế đã 

có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra gây thiệt hại 

về người và phương tiện. Đề nghị Ủy ban 

Trả lời: Ghi nhận ý kiến cử tri, trước mắt Sở Giao thông vận tải sẽ phối 

hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống an toàn giao 

thông, chỉ đạo đơn vị quản lý đường thường xuyên phát quang, vét rãnh, vá dặm 

mặt đường đảm bảo giao thông trên đoạn tuyến này và đề xuất kiến nghị Bộ Giao 

thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí, triển khai thực hiện khi bố 

trí được nguồn vốn. 
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nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng 

kiểm tra, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải 

nắn cung đường nhằm mở rộng tầm nhìn, 

hạn chế các khúc cua nguy hiểm để đảm 

bảo an toàn giao thông cho người và 

phương tiện tham gia giao thông. 

64 Câu 54. Cử tri xã Đăk Na kiến 

nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty 

Vin Gin sớm triển khai dự án trồng Sâm 

Ngọc Linh trên địa bàn xã Đăk Na để người 

dân có thể tham gia làm công nhân nhằm 

góp phần giải quyết việc làm. Đồng thời, 

tiến hành cắm mốc, cắm biển báo ranh giới 

để người dân biết không trồng Sâm vào lâm 

phần của Công ty Vin Gin quản lý. 

 

Trả lời: Công ty cổ phần Vingin được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê rừng 

gắn với giao đất lâm nghiệp để thực hiện Dự án đầu tư quản lý bảo vệ rừng kết 

hợp phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu dưới tán rừng tại 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 12 năm 2018, Công ty đã nhận bàn giao đất và rừng trên thực địa ngày 27 

tháng 02 năm 2019; Ghi nhận ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở 

Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, đôn 

đốc Công ty Vin khẩn trương cắm mốc, cắm biển báo ranh giới để người dân 

biết, đồng thời triển khai thực hiện Dự án đầu tư quản lý bảo vệ rừng kết hợp phát 

triển cây Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Tu 

Mơ Rông theo mục tiêu dự án. 

65 Câu 65. Cử tri thôn Nông Nội, xã 

Đăk Nông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến đối với Chi cục Quản lý 

Đường bộ III.4 sớm đầu tư làm hệ thống 

thoát nước tại Km 1478+600 đường Hồ Chí 

Minh, đoạn qua thôn Nông Nội (cụ thể từ 

nhà ông Kring Vươn tới nhà ông A Mum, có 

chiều dài 70m). Vì hiện tại, khi mưa xuống 

không có hệ thống thoát nước nên nước 

chảy hết vào nhà dân tại khu vực này làm 

ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 

người dân. 

Trả lời: Đường Hồ Chí Minh từ Km1478+00 - Km1479+00 đoạn đi qua 

thôn Nông Nội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum hai bên đều có hệ 

thống rãnh dọc bằng đá hộc xây. Riêng đoạn từ Km1478+530 - Km1478+610 

(phải tuyến) L=80m không được bố trí rãnh dọc, đoạn này đoạn thẳng, là đỉnh 

đường cong đứng. Tuy nhiên, tại vị trí Km1478+600 (phải tuyến) đường Hồ Chí 

Minh trước nhà ông Xiêng Thanh Tý đã tự ý đổ bê tông làm đường ra vào thấp 

hơn mặt đường nên khi có mưa nước chảy vào sân nhà dân theo nội dung kiến 

nghị. Trong năm 2021, Cục Quản lý đường bộ III (nay là Khu Quản lý đường bộ 

III) nhận được nội dung liên quan đến tại vị trí này. Để khắc phục tình trạng trên, 

Khu Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (nay là Văn 

Phòng Quản lý đường bộ III.4) và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường 

bộ Kon Tum tiến hành đào rãnh đất đoạn Km1478+530 - Km1478+610 (phải 

tuyến) để thoát nước. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện thì hộ dân ông Xiêng 
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 Thanh Tý không cho đào và xin để nguyên hiện trạng (có biên bản xác nhận vụ 

việc ngày 17 tháng 9 năm 2021). Trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải sẽ 

phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề 

xuất giải pháp thoát nước cho phù hợp. 

66 Câu 74. Cử tri Y Breo, thôn Kon Rơ 

Lang 1, xã Đăk Blà kiến nghị: Gia đình tôi 

có đất nằm trên Quốc lộ 24, khi Nhà nước 

mở rộng Quốc lộ 24 đã đào mương thoát 

nước đi ngang qua đất của gia đình tôi. 

Hiện nay, mương thoát nước đã sạt lở rất 

nghiêm trọng, gần sát nhà tôi, sạt lở với 

chiều rộng là 7m, chiều sâu 6-7m, chiều dài 

70m. Trong quá trình thi công mở rộng 

Quốc lộ 24 cũng chưa đền bù cho gia đình. 

Gia đình tôi kiến nghị từ nhiệm kỳ trước, 

Nhà nước hứa giải quyết nhưng đến nay 

chưa giải quyết. Nếu mương nước không 

còn sử dụng thoát nước cho dự án Quốc lộ 

24 thì tôi kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo các ngành chức năng liên quan 

kiểm tra, lấp lại mương thoát nước rồi trả 

lại mặt bằng cho gia đình tôi. 

Trả lời: Ghi nhận ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao 

thông vận tai đã kiểm tra và yêu cầu đơn vị quan lý đường bộ trước mắt đắp ngăn 

không để nước chảy xuống hạ lưu gây xói lở đất (tại vị trí cống Km162+549 

Quốc lộ 24). Về lâu dài sẽ kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí gia 

cố điều chỉnh dòng chảy không để xói lở đất của người dân. 

 

67 Câu 83. Cử tri A Thiên, thôn 

Mnhuô Mriang, xã Đăk Ui kiến nghị: 
Hiện nay, giá nông sản rất thấp nhưng giá 

vật tư nông nghiệp, phân bón tăng cao, đã 

làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản 

xuất cũng như đời sống của nhân dân. Trên 

địa bàn xã, diện tích người dân trồng gừng 

tương đối nhiều nhưng khi thu hoạch, bán 

Trả lời: Việc giá phân bón trong nước trong thời gian qua tăng cao, vì một 

số nguyên liệu nhập khẩu đầu vào tăng, cùng với đó là sự gia tăng của chi phí vận 

chuyển và những tác động tiêu cực đến từ đại dịch Covid-19. Hiện nay các cơ 

quan Trung ương đang phối hợp triển khai giải pháp bình ổn giá. Đồng thời, 

nhằm kết nối gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tổ điều 

hành Diễn đàn kết nối nông sản 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

các sở, ngành của tỉnh, địa phương kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất 
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ra giá rất thấp. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, có biện pháp đảm bảo ổn 

định giá để tăng nguồn thu cho người dân 

cũng như ổn định về diện tích các loại cây 

dược liệu trên địa bàn tỉnh. 

 

thông qua địa chỉ website: https://htx.cooplink.com.vn; nhóm Zalo: 

CCD/Cooplink & Nhóm HTX tỉnh. Qua các địa chỉ này đã kết nối và tiêu thụ 

được nhiều nông sản về rau, củ, quả cho người dân. Trong thời gian tới Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối với với các cơ quan, địa phương 

kêu gọi thu hút các tổ chức, cá nhân tiêu thụ nông sản cho nông dân nói chung và 

sản phẩm củ gừng tươi nói riêng. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất người dân 

cần tiêu thụ sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp đến cán bộ chuyên môn cấp xã, 

huyện để được tư vấn, hỗ trợ. 

68 Câu 84. Cử tri A Bok, thôn Kon 

Năng Treang, xã Đăk Ui kiến nghị: Thời 

gian qua, tại huyện Kon Plông và vùng lân 

cận, động đất xảy ra ngày càng nhiều và 

tăng dần về tần suất gây lo lắng trong Nhân 

dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phối 

hợp với các cơ quan liên quan kịp thời 

khuyến cáo cho người dân biết để chấn an 

tâm lý, tránh hoang mang và ảnh hưởng 

đến việc thu hút đầu tư, phát triển thủy điện 

sau này. 

 

Trả lời (NNTN): Thời gian qua, tại huyện Kon Plông và vùng lân cận, 

động đất xảy ra. Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành Văn bản(25) chỉ đạo các 

Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, 

khắc phục hậu quả (trong trường hợp xảy ra sự cố); đồng thời, thông tin tuyên 

truyền kịp thời về dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm 

lý cho nhân dân, tránh hoang mang; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục 

nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng về động đất và các giải pháp phòng, 

tránh. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực về 

phòng chống thiên tai) đã ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn việc tuyên 

truyền phổ biến sổ tay kiến thức về động đất, hướng dẫn cho nhân dân các kỹ 

năng phòng, tránh động đất để người dân biết, chủ động phòng tránh, ổn định tư 

tưởng tránh hoang mang (tại Văn bản số 1087/SNN-QLXDCT ngày 27 tháng 4 

năm 2022 về việc tăng cường công tác phòng chống ứng phó động đất và Văn 

                                           
(25) Văn bản số 1141/UBND-NNTN ngày 08/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông; Văn bản số 980/VPUB-

NNTN ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục theo dõi dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông; Văn bản số 1095/VP-

NNTN ngày 22/4/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục theo dõi dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1311/UBND-NNTN ngày 

26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường theo dõi dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1125/UBND-NNTN ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường theo dõi dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông; Văn bản số 1163/UBND-NNTN ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về việc triển khai Công văn số 2502/VPCP-NN ngày 20/4/2022 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 1189/UBND-NNTN ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về việc tham gia khảo sát, đánh giá mức độ chấn động của động đất này trên địa bàn huyện Kon Plông; Văn bản số 1479/VP-NNTN ngày 26/4/2022 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc làm việc với Đoàn công tác kiểm tra, khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của các trận động đất tại khu vực tỉnh Kon Tum; Văn bản số 1300/UBND-

NNTN ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc theo dõi, xử lý động đất tại huyện Kon Plông; Văn bản số 1398/UBND-NNTN ngày 12/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường theo dõi, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn huyện Kon Plông; Văn bản số 2788/UBND-NNTN 

ngày 25/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 750/CĐ-TTg ngày 23/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó động đất tại khu vực 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

https://htx.cooplink.com.vn/
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bản số 2355/SNN-QLXDCT ngày 26 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường công 

tác phòng chống, chủ động ứng phó động đất trên địa bàn tỉnh). 

 Trước tình hình động đất xảy ra, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

về phòng chống thiên tai phối hợp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Ủy ban 

nhân dân các xã và đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại khu vực xảy ra động đất 

để nắm bắt tình hình diễn biến động đất và tuyên truyền, vận động để ổn định tâm 

lý cho Nhân dân trên địa bàn. Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Viện Vật lý Địa cầu - 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Văn bản số 635/VLĐC về 

việc phối hợp tổ chức nhiệm vụ tuyên truyền và hướng dẫn các kỹ năng ứng phó 

khi động đất tại khu vực tỉnh Kon Tum và lân cận, thời gian tổ chức Hội thảo 

tuyên truyền trong tháng 10 năm 2022 tại tỉnh Kon Tum. 

69 Câu 88. Cử tri xã Tân Cảnh kiến 

nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, kiến nghị ngành chức năng sớm có biện 

pháp xử lý, khắc phục các vị trí đường Hồ 

Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Tân Cảnh, 

cụ thể (1) đề nghị mở rộng mương dọc 

đường Hồ Chí Minh tại Km1504+200 đến 

Km1504+450 (thuộc thôn 1, xã Tân Cảnh), 

vì hiện nay đoạn mương nhỏ, khi trời mưa 

lưu lượng nước phía thượng nguồn đổ về 

lớn làm nước tràn lên đường và tràn vào 

nhà các hộ dân tại khu vực này, dẫn đến 

gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng 

đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân và 

gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia 

giao thông. (2) Đề nghị tiếp tục đầu tư mở 

rộng lề đường đối với đoạn đường (từ Km 

1502+330 đến Km 1503) thuộc địa phận 

Trả lời: (i) Qua công tác kiểm tra hiện trường theo kiến nghị cử tri phản 

ánh là đoạn Km1504+200 đến Km1504+450 đường Hồ Chí Minh phía trái tuyến. 

Hiện tại phía phải tuyến từ Km1504+200 đến Km1504+450 đường Hồ Chí Minh 

không bố trí rãnh thoát nước dọc, nước thoát tự nhiên. Bên trái tuyến từ 

Km1504+200 đến Km1504+450 đường Hồ Chí Minh đã được bố trí rãnh thoát 

nước dọc bằng tấm đan lắp ghép kích thước (0,4x0,4x1,2)m thuộc dự án Sửa 

chữa mặt đường đoạn Km1503+852 - Km1504+600, Sửa chữa hệ thống thoát 

nước dọc các đoạn Km1499+600 - Km1500+563 (trái tuyến), đường Hồ Chí 

Minh tỉnh Kon Tum thuộc kế hoạch sửa chữa năm 2021, hiện tại thoát nước bình 

thường.  

(ii) Đoạn tuyến đi qua khu vực đông dân cư, trường học, cơ quan và các hộ 

dân sống dọc bên trái tuyến đường; Đoạn tuyến Km1502+500 - Km1503+00 có 

nhiều đường ngang dân sinh đấu nối trực tiếp vào đường Hồ Chí Minh, lưu lượng 

xe tham gia giao thông đông đúc nhưng chỉ có 2 làn xe hỗn hợp, không có làn 

dành riêng cho xe máy, xe thô sơ nên rất dễ xảy ra mất an toàn giao thông. Để 

khắc phục triệt để giảm thiểu tai nạn đoạn tuyến trên, Cục Quản lý đường bộ III 

(nay là Khu Quản lý đường bộ III) đã có Công văn số 1455/CQLĐBIII-KHTC 

ngày 09/9/2022 báo cáo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ 
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thôn 2, xã Tân Cảnh để đảm bảo an toàn 

giao thông, vì tại đoạn đường này có 01 

điểm đen tại lý trình Km 1502+650 thường 

xuyên gây ra tai nạn giao thông trong thời 

gian qua. (3) Đề nghị kiểm tra, bổ sung biển 

báo hạn chế tốc độ theo quy định tại đoạn 

dốc Cầu Đăk Mốt thuộc địa phận thôn 5, xã 

Tân Cảnh (tại Km 1495 đến Km 

1496+500), vì hiện nay tại đoạn đường này 

trơn trượt, thường xuyên xảy ra tai nạn giao 

thông, các xe ô tô, xe tải thường xuyên mất 

lái và đổ vào taly đường.  

 

Việt Nam) về việc xử lý điểm đen tai nạn giao thông Km1502+500- Km1503+00 

đường Hồ Chí Minh, tỉnh Kon Tum, trong đó gia cố lề đoạn tuyến để tăng cường 

an toàn giao thông. 

(iii) Qua công tác kiểm tra hiện trường hiện trạng đoạn tuyến: Đoạn tuyến 

từ Km1494+600 đến Km1495+600 có 05 đường cong nằm bán kính nhỏ (R 

khoảng từ 60m - 120m). Đặc điểm chung các đường cong nằm này là bán kính 

nhỏ, độ dốc dọc lớn khoảng 8%, tầm nhìn bị hạn chế gây khuất tầm nhìn cho các 

phương tiện khi tham gia giao thông. Khu Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo Văn 

phòng Quản lý đường bộ III.4 và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường 

bộ Kon Tum trước mắt triển khai thực hiện đảm bảo an toàn giao thông bao gồm: 

Sơn gờ giảm tốc, bổ sung lắp đặt các biển báo R.445a (biển báo đường trơn phải 

chạy chậm), biển báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn và biển hạn chế tốc độ tối đa 

60Km/h; vá sửa chữa mặt đường hư hỏng phía Nam cầu Đắk Mốt Km1495+675, 

phát quang thông thoáng tầm nhìn và cải tạo độ nhám mặt đường. Để khắc phục 

triệt để giảm thiểu tai nạn đoạn tuyến trên, Cục Quản lý đường bộ III (nay là Khu 

Quản lý đường bộ III) đã có Công văn số 1455/CQLĐBIIIKHTC ngày 09 tháng 9 

năm 2022 báo cáo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về việc xử lý điểm đen tai nạn 

giao thông đoạn từ Km1494+600 - Km1496+600 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Kon 

Tum. 

70 Câu 93. Cử tri thôn 9, xã Đăk 

Ruồng kiến nghị: Hệ thống mương dọc 

Quốc lộ 24 (đoạn từ cây xăng đến bưu điện 

xã Đăk Ruồng) cần làm nắp đậy để đảm 

bảo an toàn giao thông (lưu lượng phương 

tiện và người tham gia giao thông lớn, nhất 

là thời điểm đến trường và tan học của học 

sinh). Tuy nhiên, thiết kế rãnh thoát nước ở 

một số điểm không phù hợp để có nắp đậy 

an toàn. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, 

Trả lời: Theo kiến nghị của cử tri, ngày 05 tháng 8 năm 2022, Sở Giao 

thông vận tải đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân 

huyện Kon Rẫy kiểm tra hiện trạng Quốc lộ 24 đoạn qua trung tâm huyện. Cụ 

thể: Đoạn từ Km 137+390 đến Km 141+800 Quốc lộ 24 dân cư sống tập trung 

dọc hai bên tuyến tương đối nhiều và có nhiều cơ quan, đơn vị như: Ủy ban nhân 

dân xã Đăk Ruồng, Trường mầm non Ánh Dương, Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường 

THCS xã, chợ xã Đăk Ruồng..., mặt khác đoạn từ Km140+580 đến Km141+800 

(bên trái tuyến) và đoạn từ Km140+580 đến Km140+870 (bên phải tuyến) hệ 

thống rãnh thoát nước dọc là rãnh hở hình tam giác. Vào giờ cao điểm (học sinh 

tan trường) gây mất an toàn giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Để đảm bảo 

an toàn giao thông, trước mắt Sở Giao thông vận tải đã cắm biển báo hạn chế tốc 
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có kiến nghị với Tổng cục Đường bộ xem 

xét giải quyết, xây dựng hệ thống mương 

dọc có nắp đậy toàn tuyến nêu trên để 

người dân tham gia giao thông được an 

toàn. 

độ tối đa (60 km/h) trên Quốc lộ 24 đoạn từ Km 137+390 đến Km 141+800. Về 

lâu dài, Sở Giao thông vận tải sẽ kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh 

phí kế hoạch sửa chữa năm 2024 để thực hiện khắc phục. 
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