
Phụ lục II  

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG(1) 

(Kèm theo Báo cáo số 22 /BC-TTHĐND ngày05/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh) 

 
 

Tổng số: 19 kiến nghị. Trong đó, cấp huyện: 03, cấp tỉnh: 16. Cụ thể: 
  

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

I NỘI DUNG KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN (03) 

01 Câu 74. Cử tri xã Tân Cảnh, huyện Đăk 

Tô kiến nghị: Đối với việc chi trả tiền đền bù 

của 02 thủy điện Đăk Pô Kô và Plei Kần vẫn 

chưa thực hiện (đối với các hạng mục đường đi 

vào khu sản xuất, việc tích nước xả nước làm 

dòng chảy của sông thay đổi gây sạt lở về đất 

sản xuất, ngập úng, thiệt hại về cây trồng) phía 

hạ lưu. Người dân đã ý kiến nhiều lần với chính 

quyền địa phương; chính quyền địa phương đã có 

văn bản đề nghị 02 công ty thủy điện phối hợp 
xem xét, giải quyết dứt điểm nhưng đến nay 02 

thủy điện vẫn chưa phản hồi dẫn đến người dân 

bức xức. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, 

giải quyết cho người dân. 

Trả lời: Liên quan đến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô 

đã chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, Ban 

Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, Ủy 

ban nhân dân xã Tân Cảnh, Chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn (Đăk Pô 

Kô và Plei Kần) đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường và làm việc trực tiếp 

với các hộ có đơn kiến nghị để xem xét, giải quyết. 

Qua kiểm tra thực địa, vị trí bị thiệt hại của các hộ gia đình nằm về hạ lưu 

Nhà máy thuỷ điện Plei Kần 05 km và thượng lưu Nhà máy thuỷ điện Đăk Pô Cô 

08 km; các hộ này nằm trong vùng ngập lụt phía hạ du của thủy điện Plei Kần. 

Liên ngành và các hộ dân đã đi đến thống nhất nguyên nhân chính gây thiệt hại 
cho các hộ dân có đơn kiến nghị chủ yếu là do ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 

2020 gây ra (Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh đã rà soát thống kê thiệt hại của các 

hộ dân và đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho 05 hộ dân có đơn kiến nghị theo 
mức hỗ trợ do thiên tai gây ra với tổng số tiền 7,2 triệu đồng(2)); tuy nhiên, việc 

                                                                 
(1) Kiến nghị đã giải quyết xong là: "Kiến nghị đã được giải quyết xong là những kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm trên thực tế hoặc đã ban hành 

văn bản giải quyết, trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật"   (quy định tại Điểm a 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) .  
(2) Cụ thể: Bà Nguyễn Thị Hiền: 3,2 triệu; Ông Trần Văn Thập: 2 triệu; Ông Vũ Văn Đấu: 800 nghìn; Ông Nguyễn Thăng Lai: 400 nghìn; Ông Trần Văn Thịnh: 800 nghìn. 

(Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ). 
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gây thiệt hại cho các hộ dân cũng có một phần ảnh hưởng của 02 nhà máy thủy 

điện trên địa bàn (Đăk Pô Kô và Plei Kần)(3). Do đó, Liên ngành và các hộ dân bị 

ảnh hưởng đã đề nghị Chủ đầu tư 02 nhà máy thủy điện trên địa bàn có phương án 

hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân (ngoài hỗ trợ do thiên tai gây ra)(4). 

Như vậy, việc cử tri kiến nghị chi trả tiền đền bù do 02 thủy điện Đăk Pô Kô 

và Plei Kần gây ra là không phù hợp, vì nguyên nhân chính không phải do hoạt 

động của 02 thủy điện gây ra mà là do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư 

02 nhà máy thủy điện cam kết hỗ trợ thêm cho người dân ngoài tiền hỗ trợ do 

thiên tai gây ra chứ không phải là chi trả đền bù do chính các thủy điện gây ra cho 

người dân. Đối với vấn đề này, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tiếp tục 

đề nghị Chủ đầu tư 02 nhà máy thủy điện trên địa bàn sớm có phương án hỗ trợ 

thêm cho người dân như đã cam kết.  

02 Câu 80. Cử tri xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu 

Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo cho các cơ quan chức năng đầu tư mua trang 

thiết bị cho phòng khám đa khoa phục vụ khám 

chữa bệnh cho Nhân dân 04 xã phía tây của 

huyện (Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ 

Kan). 

Trả lời: Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Tu Mơ Rông được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2009 với 

đầy đủ các phòng chức năng, chuyên môn theo thiết kế; Quy mô 15 giường bệnh 

kế hoạch và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế thiết yếu và thiết bị văn 

phòng với 390 danh mục hiện có; tại phòng khám có 225 đầu thuốc cơ bản theo 

danh mục thuốc quy định, đảm bảo thuốc, vật tư y tế thiết yếu đảm bảo cho công 

tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch trên địa bàn 04 xã phía Tây của huyện 

Tu Mơ Rông. 

Trong năm 2020, Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông đã được Sở Y tế 

đầu tư xây dựng thêm một số hạng mục phụ trợ như: Khu nhà vệ sinh, nhà tắm 

cho bệnh nhân nội trú với 10 phòng. Tại phòng khám luôn có 03 bác sĩ (trong đó 

có 01 bác sĩ chuyên khoa cấp I) để thực hiện khám chữa bệnh. Tổng số nhân lực 

hiện nay tại phòng khám là 11 người, với đầy đủ các chức danh từ Bác sĩ, Điều 

dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên cận lâm sàng để triển khai đầy đủ các hạng mục 

trong dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

                                                                 
(3) Việc xây dựng thủy điện Đăk Pô Cô, Plei Kần khi mùa lũ về có tác động đến tốc độ dòng chảy, khả năng thoát lũ chậm so với tự nhiên trước khi xây dựng 02 công trình 

thủy điện. 
(4) Theo Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, Biên bản làm việc ngày 12/5/2021 của Liên ngành. 
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Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông luôn là một trong những cơ sở 

trọng điểm được Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông đầu tư, dành nguồn lực để 

đảm bảo chức năng khám bệnh, chữa bệnh cho 04 xã phía Tây của huyện Tu Mơ 

Rông, trong các năm vừa qua và hiện tại đã trình Sở Y tế phê duyệt được 527 

danh mục kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh để triển khai thực hiện. Trong năm 

2022, đơn vị đã và đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Y tế phê duyệt bổ sung thêm 

463 danh mục kỹ thuật để áp dụng trong khám chữa bệnh, trong đó tập trung chủ 
yếu triển khai các dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa Nội, chuyên khoa Ngoại, chuyên 

khoa lẻ (Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng, Mắt...), bổ sung các dịch vụ cận 

lâm sàng. Sở Y tế cám ơn kiến nghị của cử tri xã Đăk Rơ Ông, Tu Mơ Rông, 

trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo 

Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông phát triển thêm dịch vụ kỹ thuật, nâng 

cao chất lượng dịch vụ y tế và nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân đến khám 

bệnh, chữa bệnh tại phòng khám. 

03 Câu 99. Cử tri thôn 1 và thôn 5, xã Diên 

Bình, huyện Đăk Tô kiến nghị: Sau khi Công 

ty Cổ phẩn thủy điện Đăk Psi 6 thi công Thủy 

điện Đăk Psi 6 đã làm thay đổi dòng chảy của 

sông Pô Kô, gây sạt lở, làm thiệt hại đến diện 

tích đất sản xuất của người dân, đến nay vẫn 

chưa được đền bù, hỗ trợ. Nội dung này cử tri đã 
có ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng Công ty Cổ 

phần thủy điện Đăk Psi 6 vẫn chưa xem xét, giải 

quyết dứt điểm. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, 

chỉ đạo giải quyết dứt điểm(5). 

Trả lời: Theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đã chỉ 

đạo các ngành chức năng của huyện, Ủy ban nhân dân xã Diên Bình, các hộ dân 

phối hợp với Công ty Cổ phẩn đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 đo đạc xác định khối 

lượng bị ảnh hưởng và đến ngày 28 tháng 01 năm 2022, Công ty Cổ phần đầu tư 

thủy điện Đăk Psi 6 đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Diên Bình tổ chức chi 

trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho 13 hộ dân bị ảnh hưởng do thi công thủy điện 

Đăk Psi 6 trên địa bàn xã Diên Bình với tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 
178.000.000 đồng; đối với kiến nghị của cử tri thôn 1, xã Diên Bình, qua trao đổi, 

kiểm tra, xác minh để giải quyết thì không có hộ thôn 1, xã Diên Bình bị ảnh 

hưởng. 

II NỘI DUNG KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH (16) 

01 Câu 15. Cử tri xã Hiếu, xã Pờ Ê, thị trấn 

Măng Đen, huyện Kon PLông kiến nghị: Đề 

nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi 

Trả lời: Dự án thành phần 02 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) thuộc Dự án cải tạo, 

nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 có 03 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu 

số 04, 05, 06. Trong đó, Gói thầu số 06 qua địa bàn huyện Kon Rẫy và thành phố 

                                                                 
(5) Cử tri đã kiến nghị trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI. 
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công Quốc lộ 24 đẩy nhanh tiến độ thi công 

(đoạn từ thị trấn Măng Đen đến xã Hiếu) để đảm 

bảo lưu thông cho Nhân dân trong mùa mưa, 

bão. 

Kon Tum đã hoàn thành. Còn lại 02 Gói thầu số 04, 05 thuộc địa bàn xã Hiếu và 

thị trấn Măng Đen đang thi công. Do ảnh hưởng các cơn bão số 6, 7, 8, áp thấp 

nhiệt đới và không khí lạnh tăng cường gây mưa kéo dài nhiều ngày từ đầu tháng 

10 đến nay, làm sụt trượt taluy nền đường nhiều đoạn, làm ảnh hưởng nhiều đến 

tiến độ thi công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum (đơn 

vị quản lý dự án) điều hành các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát tận dụng tối đa 

lúc thời tiết thuận tiện, huy động tập trung đầy đủ lực lượng thiết bị xe máy, công 

nhân, vật liệu xây dựng để thi công 03 ca/ngày, đẩy nhanh tiến độ thi công để 

sớm hoàn thành công trình trước tháng 6 năm 2022 (Theo Văn bản số 

14039/BGTVT-CQLXD ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải), 

trong quá trình thi công, các nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo 

giao thông để phục vụ phương tiện và người dân đi lại được thông suốt, an toàn. 

02 Câu 26. Cử tri phường Lê Lợi, thành phố 

Kon Tum kiến nghị: Hiện nay, tại ngã tư đèn 

xanh, đèn đỏ đường Phạm Văn Đồng và đường 

Nguyễn Thị Cương gần Công ty Tiến Dung có 

nhà xe Tân Anh, Vạn Lợi thường hay đi, về và 

ra, vào, đậu đỗ sau đèn tín hiệu giao thông rất dễ 

gây tai nạn giao thông tại ngã tư này. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, 

yêu cầu nhà xe Tân Anh, Vạn Lợi đưa nhà xe 

này ra khỏi khu vực trên nhằm đảm bảo an toàn 

giao thông. 

Trả lời: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

76/UBND-NNTN ngày 10 tháng 01 năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp 

với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh ý kiến của cử tri Phường 

Lê Lợi đã phản ánh, đồng thời xử lý nghiêm đối với hai nhà xe Tân Anh, Vạn Lợi 

nếu có hành vi đậu đỗ sai quy định gây mất an toàn giao thông và ùn tắc giao 

thông tại nút giao thông đã nêu trên. 

Qua kiểm tra, việc đỗ, đón trả khách và xếp hàng hóa không đúng nơi quy 

định theo ý kiến của cử tri đối với Nhà xe Tân Anh và Nhà xe Vạn Lợi trên đường 

Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Thị Cương là có nhưng chỉ thi thoảng với thời 

gian ngắn và nhắc nhở hai Nhà xe này. Đồng thời, ngày 20 tháng 01 năm 2022, 

các đơn vị có liên quan làm việc đại diện Nhà xe Tân Anh và Nhà xe Vạn Lợi(6). 

Tại buổi làm việc Nhà xe Vạn Lợi, Nhà xe Tân Anh đã cam kết với các lực lượng 

chức năng trong thời gian tới sẽ không đậu xe tại nút giao thông nêu trên. Từ ngày 
20 tháng 01 năm 2022 đến nay (ngày báo cáo), lực lượng chức năng đã tiến hành 

tuần tra kiểm soát tại khu vực nút giao thông đường Phạm Văn Đồng và đường 
                                                                 

(6) Nhà xe Tân Anh trả lời: Từ ngày 30 tháng 4 năm 2021, Nhà xe Tân Anh không đậu, đỗ xe trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Thị Cương (gần công ty 

Tiến Dung). Thỉnh thoảng các xe trung chuyển trong quá trình trả khách có đỗ bên đường nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn nên không ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại khu  

vực này. 

Nhà xe Vạn Lợi có ý kiến: Nhà xe không đậu, đỗ xe trên đường Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Thị Cương. 
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Nguyễn Thị Cương không phát hiện tình trạng xe đậu, đỗ không đúng nơi quy 

định. 

03 Câu 33. Cử tri Nguyễn Văn Châu, thôn 

Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon 

Tum kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường 

cho Công ty Hưng Nguyên khai thác cát thu phí 

như thế nào Nhân dân không rõ, cát khai thác đó 

tập trung cho các công trình của tỉnh Kon Tum 

hay là phục vụ cho tỉnh Gia Lai? Nhưng thời 

gian qua, số lượng xe chở cát rất nhiều, chạy tốc 

độ nhanh gây tai nạn giao thông, làm đường giao 

thông hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi 
lại của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nhằm đảm 

bảo an toàn cho người dân và hạn chế đường sá 

nhanh hư hỏng, xuống cấp. 

Trả lời: Ngày 30 tháng 01 năm 2022 Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối 

hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân 

dân xã Vinh Quang và Công ty TNHH Nguyên Hưng. Qua làm việc về việc cử tri 

kiến nghị có nhiều xe tải vận chuyển lưu thông trên Tỉnh lộ 666 (cũ) thuộc Ủy 

ban nhân dân thành phố quản lý gây ảnh hưởng đến việc lưu thông và an toàn 

giao thông trên địa bàn xã Vinh Quang là có cơ sở (nhưng nội dung phản ánh nêu 

trên không liên quan đến Công ty TNHH Nguyên Hưng). Để khắc phục tình trạng 

trên các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát các phương 

tiện tham gia giao thông tại khu vực trên(7).  

04 Câu 45. Cử tri A Thảo, thôn Kon Jong, xã 

Ngọc Réo, huyện Đăk Hà kiến nghị: Hiện nay, 

tại ngã tư giao nhau giữa đường tránh thành phố 

Kon Tum với Tỉnh lộ 671 (từ Ngọk Réo xuống 

Đăk Cấm) bị che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm 

cho người tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm 

tra và có kế hoạch phát quang tại đoạn ngã tư này 

để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi 

tham gia giao thông. 

Trả lời: Ngã tư giao nhau giữa đường tránh thành phố và Tỉnh lộ 671 đã 

được đơn vị quản lý đường phát quang thường xuyên, thông thoáng không gây 

khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông. Tại vị trí này đã bố trí hệ thống an toàn 

giao thông (đèn tín hiệu nháy vàng, biển cảnh báo, biển giảm tốc độ, gờ giảm 

tốc…) đầy đủ phát huy tác dụng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải 

và đơn vị quản lý đường thường xuyên kiểm tra, phát quang thông thoáng, bảo 

đảm tầm nhìn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. 

05 Câu 59. Cử tri thị trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Công ty 

Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước Ngọc Hồi của Công ty 

cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp 

Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 

                                                                 
(7) Theo báo cáo số của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo số 57/BC-TTr ngày 09 tháng 02 năm 2022. 
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cấp nước Đà Nẵng sớm khắc phục các hạng mục 

công trình cấp nước, hàng rào bảo vệ như yêu 

cầu của UBND tỉnh tại Báo cáo số 21/UBND-BC 

ngày 15/3/2021 về việc giải quyết ý kiến, kiến 

nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11 HĐND 

tỉnh, đồng thời triển khai giai đoạn 2 như cam 

kết. Cụ thể là xây dựng hệ thống thoát nước và 

đường vành đai an toàn tại khu vực hồ nước sạch 

để đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh cho dân sinh 

hoạt và đi lại, cũng như chống thuốc trừ sâu, 

thuốc diệt cỏ do Nhân dân sản xuất xung quanh 

trôi xuống. 

năm 2016… 

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng 
Ngọc Hồi đã đầu tư hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn I với công suất 5.000 

m3/ngày đêm, đảm bảo tiến độ thực hiện giai đoạn I theo Quyết định chủ trương 

đầu tư được phê duyệt. Tuy nhiên, công suất đưa vào khai thác, vận hành và cung 

cấp nước sạch thực tế hiện nay trung bình hàng ngày chỉ đạt khoảng 1.000 

m3/ngày đêm với khoảng 2.000 hộ gia đình và tổ chức sử dụng (theo báo cáo của 

Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi, nguyên nhân là do nhu cầu sử 

dụng của người dân thị trấn Plei Kần chưa tăng lên theo tính toán ban đầu của dự 

án). Để khắc phục hạn chế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 

856/UBND-NNTN ngày 15 tháng 3 năm 2021 đạo Công ty Cổ phần cấp nước Đà 

Nẵng Ngọc Hồi có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan và 
Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi khẩn trương khắc phục những hạn chế trong 

đầu tư xây dựng dự án; bảo đảm cung cấp nước sạch, nước ăn uống đạt quy chuẩn 

theo quy định hiện hành; thường xuyên bảo vệ nguồn nước do mình khai thác, sử 

dụng theo quy định Luật Tài nguyên Nước năm 2012. Đến nay, đối với Công ty 

cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi, Công ty đã thực hiện việc định kỳ gửi mẫu 

nước của Nhà máy cấp nước Ngọc Hồi về Sở Y tế để thực hiện việc kiểm định 

chất lượng nước. Theo kết quả kiểm định, nước sinh hoạt cung cấp của Nhà máy 

bảo đảm theo Tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

Trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi phối hợp 

với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, bảo vệ nguồn nước, các 

hoạt động trong bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ 

nguồn nước; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và xả nước thải 

không bảo đảm quy định vào nguồn nước theo quy định của pháp luật; phối hợp 

với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cụ thể và đề xuất giải quyết 
đối với nội dung kiến nghị của Công ty liên quan đến việc đầu tư xây dựng Hệ 

thống thoát nước bảo vệ môi trường và đường vành đai an toàn tại hồ nước sạch 

theo Điều 10 Điều 23 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 

của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; phối hợp với Sở Xây dựng 

để tham mưu giải quyết việc dự án chưa cung cấp nước đến hết các khu vực có 

nhu cầu dùng nước trên địa bàn thị trấn Plei Kần theo Điều 60 Nghị định số 
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117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp 

và tiêu thụ nước sạch và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

3846/UBND-HTKT ngày 12 tháng 10 năm 2020. (Phải là đã giải quyết). 

06 Câu 58. Cử tri Phạm Bá Phúc, thôn Phia 

Pháp, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: 

Hiện nay, các trụ điện tại thôn Phia Pháp, xã Đăk 

Xú đã được dựng nhưng rất lâu chưa thể đóng 

điện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở 

Công thương xem xét, trả lời cho cử tri biết thời 

gian nào thì đóng điện để Nhân dân sử dụng. 

Trả lời: Ngày 07 tháng 12 năm 2021 Sở Công Thương đã phối hợp với Ủy 

ban nhân dân huyện Ngọc Hồi làm việc với chủ hộ (Ông Hoàng Huy Quyền) 

đồng ý cho đấu nối đường dây trung thế đi ngang trước khu đất. Đồng thời, Sở 

Công Thương đã phối hợp với Điện lực huyện Ngọc Hồi, Công ty Điện lực Kon 

Tum hoàn thành việc đấu nối đường dây trung thế và đóng điện ngày 24/12/2021. 

 

07 Câu 61. Cử tri xã Sa Loong, huyện Ngọc 

Hồi kiến nghị: Công trình đầu tư đường điện do 
Sở Công thương làm chủ đầu tư tại thôn Giang 

Lố 2 vào tháng 3/2019 đã hoàn thành việc chôn 

trụ và kéo dây; đến nay đã hơn 02 năm nhưng 

chưa thực hiện việc đấu nối. Đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Sở Công thương và các ngành liên quan 

hoàn thành công trình để có điện sinh hoạt và sản 

xuất cho Nhân dân trên địa bàn. 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, Điện lực huyện Ngọc Hồi đã tiến hành 

đấu nối đường dây trung thế thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong và đã hoàn thành 

đóng điện ngày 24 tháng 12 năm 2021. 

08 Câu 62. Cử tri Y Khen, thôn Nông Chả, 

xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Tại 

thôn Nông Chả được Sở Công thương đầu tư, 

xây dựng trụ điện hoàn chỉnh đã rất lâu, nhưng 

đến nay Sở Công Thương vẫn chưa tiến hành các 

thủ tục theo quy định để đưa dòng điện đến bà 

con Nhân dân sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ 
đạo Sở Công Thương tỉnh sớm quan tâm giải 

quyết để Nhân dân có điện sử dụng sinh hoạt. 

Trả lời: Sở Công Thương đã phối hợp với Điện lực huyện Ngọc Hồi, Công 

ty Điện lực Kon Tum thực hiện nghiệm thu kỹ thuật và hoàn thành đóng điện 

ngày 03 tháng 12 năm 2021. 

09 Câu 63. Cử tri thôn Đăk Giá 2, xã Đăk 

Ang, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Đường điện 

Trả lời: Sở Công Thương đã phối hợp với Điện lực huyện Ngọc Hồi, Công 

ty Điện lực Kon Tum thực hiện nghiệm thu kỹ thuật và hoàn thành đóng điện 
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của thôn Đăk Giá 2 do Sở Công thương làm chủ 

đầu tư đến nay chưa được bàn giao, đấu nối. Đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương trả lời 

cho cử tri biết thời gian nào thì đóng điện để 

Nhân dânkhu vực này được sử dụng điện. 

ngày 24 tháng 12 năm 2021. 

10 Câu 68: Cử tri thôn Đông Sông, thị trấn 

Đăk Glei kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan 

tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công bờ kè 

phía Đông sông Pô Kô (đoạn qua thị rấn Đăk 

Glei), vì công trình được triển khai từ năm 2009 

đến nay chưa xong nên dẫn đến tăng giá thành, 

lãng phí tiền của của Nhà nước và ảnh hưởng đời 
sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân trên địa 

bàn. 

Trả lời: Hiện nay, Dự án kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô (Đoạn qua thị trấn 

Đăk Glei), huyện Đăk Glei đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công 

trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum (Chủ đầu tư) triển khai 

thi công, đến nay tuyến kè bờ Đông của sông Pô Kô đã thi công hoàn thành và 

đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định để bàn giao công trình đưa vào sử dụng 

11 Câu 71. Cử tri huyện Đăk Tô kiến nghị: 

Người dân trên địa bàn huyện đã làm căn cước 

công dân từ trước tháng 04/2021, nhưng đến nay 

vẫn chưa nhận căn cước công dân. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, sớm 

trả kết quả cho người dân để thuận tiện trong các 

giao dịch hành chính, giao dịch dân sự, đặc biệt 

đối với những người có chứng minh nhân dân đã 

hết hạn sử dụng và mới làm lần đầu. 

Trả lời: Theo thống kê (từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 đến 14 tháng 4 năm 

2022), trên địa bàn huyện Đăk Tô đã thu nhận 31.415 hồ sơ cấp Căn cước công 

dân (CCCD) và Cục C06, Bộ Công an đã in hoàn chỉnh 29.426 thẻ CCCD chuyển 

về để trả cho công dân (trong đó, đã giao công dân 29.147 thẻ CCCD, còn 279 

thẻ CCCD mới nhận về từ Cục C06, Bộ Công an và đang tiến hành  giao trả cho 

công dân), còn 1.989 hồ sơ chưa được cấp thẻ CCCD. Đồng thời, triển khai công 

tác cấp CCCD trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng 

chức năng thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an; kịp 

thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm 

trong công tác cấp CCCD, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị 

liên quan trong quá trình thực hiện. 

Đối với các hồ sơ cấp CCCD đảm bảo và được Cục C06, Bộ Công an in thẻ 
CCCD chuyển về cho địa phương, các đơn vị Công an đã trả thẻ CCCD trực tiếp 

tại đơn vị thu nhận hồ sơ CCCD hoặc thông qua Công an cấp xã để trả thẻ CCCD 

hoặc phối hợp với đơn vị chuyển phát để trả thẻ CCCD cho công dân trong thời 

gian sớm nhất. Tuy nhiên, thời gian đầu thu nhận hồ sơ cấp CCCD của lực lượng 

Công an tỉnh còn gặp một số khó khăn nhất định (hệ thống trang thiết bị, máy 
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móc phục vụ công tác thu nhận hồ sơ CCCD còn hạn chế nhiều mặt, có nhiều lỗi 

kỹ thuật, phải hoạt động với tần suất lớn dẫn đến có sự sai sót trong quá trình thu 

nhận hồ sơ CCCD; thông tin công dân trong hồ sơ CCCD bị sai lệch, không 

thống nhất với thông tin trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, do đó 

hồ sơ không được phê duyệt để cấp CCCD...). Bên cạnh đó, thời điểm công dân 

làm thủ tục cấp CCCD (tháng 4/2021) cùng với thời điểm ngành Công an đang 

thực hiện “Chiến dịch” cấp 50 triệu thẻ CCCD cho công dân trên toàn quốc, 

nên việc in và trả thẻ CCCD đối với một số trường hợp bị chậm hơn so với quy 

định vì nhiều lý do (Cục C06 phải hoàn chỉnh nhiều hồ sơ, thiếu nguyên liệu nhập 

khẩu từ nước ngoài, ảnh hưởng của dịch Covid-19...). 

Đối với những trường hợp đã được thu nhận hồ sơ CCCD vào thời điểm 

tháng 4/2021 nhưng chưa nhận được thẻ CCCD: Đề nghị cử tri cung cấp thông tin 
cụ thể của công dân để Công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát nhằm xác định 

nguyên nhân để khắc phục; tiếp thu, ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian 

tới Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ công 

tác được giao. 

12 Câu 73. Cử tri xã Tân Cảnh, huyện Đăk 

Tô kiến nghị: Công trình đập thủy lợi Đăk Rơ 

Ngát trên địa bàn xã Tân Cảnh đã được tu sửa, 

nhưng hiện nay có một số hạng mục kênh mương 

(nhiều đoạn) bị hư hỏng, dẫn đến không có nước 

phục vụ cho Nhân dân khu vực thôn 1 và thôn 2 

sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tiến 

hành sửa chữa để có nước phục vụ cho việc sản 

xuất của Nhân dân. 

Trả lời: Hệ thống kênh nhánh thủy lợi Đăk Rơn Ga được xây dựng hoàn 

thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng và một số hộ dân vô ý cho phương 

tiện cơ giới vận chuyển đi qua tuyến kênh nên làm một số đoạn kênh bị hư hỏng. 

Ban quản lý đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa lại các đoạn kênh bị hư hỏng và 

đã thông nước đến cuối tuyến để phục vụ sản xuất cho Nhân dân. Ngày 14 tháng 

12 năm 2021 Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Phòng Nông nghiệp huyện Đăk Tô và Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh 

tiến hành kiểm tra nghiệm thu hoàn thành sửa chữa công trình, xác định công 

trình đã hoàn thành và đảm bảo thông nước. Hiện tại Ban quản lý dự án đang tiến 

hành các thủ tục để bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định. 

13 Câu 81. Cử tri xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu 

Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh sửa 

chữa cầu 2 + 400 và đoạn đường 2+700 Tỉnh lộ 

678, qua thôn Kon HNông (xã Đăk Tơ Kan) hiện 

nay bị hư hỏng dễ xảy ra tai nạn. 

Trả lời: Sở Giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra và đã khắc phục các vị 

trí hư hỏng mặt đường đầu cầu Km2+400-Km2+700 đảm bảo giao thông êm 

thuận. 



10 

 

14 Câu 94. Cử tri xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ 

Rông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến 

với Công ty Nguyên Liệu Giấy Miền Nam quan 

tâm, ưu tiên giao khoán quản lý bảo vệ, nhận 

khoán khai thác nhựa thông cho Nhân dân thôn 

Ba Khen. 

Trả lời: Hiện nay, Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam đã và đang tổ chức 

các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, khai thác rừng, khai thác nhựa thông trên địa 

bàn các xã Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Hà, Văn Xuôi, Tê Xăng, Măng Ri, Ngọc Lây 

thuộc huyện Tu Mơ Rông, Công ty luôn ưu tiên sử dụng lao động tại chổ cho tất 

cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi có ý kiến của Nhân dân thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi về việc giao 

khoán quản lý, bảo vệ, nhận khoán khai thác nhựa thông. Công ty đã chỉ đạo Ban 

trồng rừng nguyên liệu giấy Văn Xuôi tổ chức thực hiện giao khoán bảo vệ rừng 

cho Nhân dân thôn Ban Khen (Biên bản bàn giao hiện trường ngày 01 tháng 01 

năm 2022). Đối với việc giao khoán khai thác nhựa thông, hiện nay do Công ty 

chưa có kế hoạch thực hiện việc khai thác nhựa thông trên diện tích rừng Công ty 

quản lý tại địa bàn thông Ba Khen nên chưa có cơ sở thuê khoán lao động. Trong 
thời gian tới khi có kế hoạch thực hiện khai thác nhựa thông, Công ty sẽ ưu tiên 

thuê khoán lao động là người dân thôn Ba Khen để tổ chức khai thác nhựa thông. 

15 Câu 107. Cử tri A Díp, thôn Krong Đuân, 

xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà kiến nghị: Từ khi 

có các Công ty thủy điện xây dựng công trình 

thủy điện trên địa bàn xã Đăk Pxi thì Tỉnh lộ 677 

xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn qua thôn 

Krong Đuân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

ngành chức năng của tỉnh kiểm tra và yêu cầu 

các công ty thủy điện có trách nhiệm tu sửa Tỉnh 

lộ 677 để đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân 

dân. 

Trả lời: Tỉnh lộ 677 (đường Đăk Kôi - Đăk Pxi) từ Km12+800 đến 

Km16+600 đoạn qua thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi. Trong quá trình thi công xây 

dựng thủy điện Đăk Trưa 1 và 2 xuống cấp; tuy nhiên sau khi xây dựng xong, 

Công ty thủy điện Đức Bảo đã tiến hành sửa chữa đường và hoàn trả nguyên trạng 

trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo giao thông cho Nhân dân 

lưu thông. 

16 Câu 111. Cử tri xã Ya Ly, huyện Sa Thầy 

kiến nghị: Hiện nay, nước lòng hồ thủy điện 
Yaly (khu vực từ thôn Kiến Hưng đến làng Tum) 

bị ô nhiễm nghiêm trọng, một số loại thủy sản 

nhỏ không thể sinh sống, cây trồng gần hồ kém 

phát triển, nguyên nhân ô nhiễm vẫn chưa được 

Trả lời: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

183/UBND-NNTN ngày 19 tháng 01 năm 2022 “Về kiểm tra, xác minh thông tin 
lòng hồ Ya Ly bị ô nhiễm”. Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa 

học và Công nghệ, Phòng Cảnh sát môi trường, Ủy ban nhân dân huyện  Sa Thầy 

và Ủy ban nhân dân xã Ya Ly tiến hành kiểm tra thực tế, thực hiện lấy mẫu quan 



11 

 

xác định. Ngoài ảnh hưởng đến sản xuất và đời 

sống, việc ô nhiễm còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh 

hưởng đến sức khỏe của Nhân dân. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối 

hợp với UBND huyện Sa Thầy khẩn trương kiểm 

tra, đánh giá mức độ ô nhiễm, đồng thời có giải 

pháp xử lý, khắc phục để Nhân dân yên tâm sản 

xuất, sinh sống. 

trắc môi trường nước để xác minh thông tin phản ánh về việc lòng hồ thủy điện 

IaLy bị ô nhiễm. 

Kết quả kiểm soát chất lượng nước thải của 02 Nhà máy (gồm: kết quả phân 

tích mẫu tại hiện trường và kết quả quan trắc tự động) có xả nước thải ra suối 

Đăk Sia (nằm ở phía đầu nguồn của hồ Ya Ly) cho thấy nước thải của cả 02 Nhà 

máy đều đạt cột A của quy chuẩn cho phép(8). Đối với mẫu nước mặt tại mương 

thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy (dẫn nước từ nguồn nước suối Đăk Sia) cơ bản đảm bảo chất lượng dùng 

cho mục đích tưới tiêu thủy lợi (đạt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT); có 

02 chỉ tiêu vượt cột B1 (gồm COD và PO4
3--P) nhưng không đáng kể (từ 1,03 đến 

1,4 lần). 

Đối với mẫu nước hồ Ya Ly: Nguồn nước hồ YaLy có nồng độ chất rắn lơ 
lửng tại 02 vị trí quan trắc cao: tại vị trí cách cầu Đông Hưng 1000m về phía hạ 

lưu chỉ đạt cột B2 (Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với 

yêu cầu chất lượng thấp); tại vị trí dưới chân cầu Đông Hưng vượt cột B2 2,2 lần. 

Nồng độ chất hữu cơ (thể hiện qua chỉ số BOD5, COD và Amoni) trong nước khá 

cao: Nồng độ COD tại cả 02 vị trí quan trắc đều vượt cột B2 (Dùng cho mục đích 

giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp) từ 1,6-1,9 lần; 

Nồng độ BOD5
20 tại 02 vị trí quan trắc đều vượt cột B1 (Dùng cho mục đích tưới 

tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương 

tự hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B2) từ 1,1-1,4 lần; Nồng độ amoni tại 

02 vị trí quan trắc chỉ đạt cột B1. 

Qua kiểm tra thực tế và kết quả phân tích mẫu nước do Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum thực hiện có thể nhận định nước hồ Ya 

Ly bị ô nhiễm (nước có màu xanh đậm, nổi váng, đặc biệt tại vị trí dưới  chân cầu 

Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy) là do dư thừa các 

chất dinh dưỡng trong nước (thể hiện qua nồng độ các chất hữu cơ). 

Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo 
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân 

                                                                 
(8) QCVN 01-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên; QCVN 63:2017/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quố c gia về nước thải 

chế biến tinh bột sắn. 
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huyện Sa Thầy và Ủy ban nhân dân xã Ya Ly tiến hành kiểm tra thực tế, thực hiện 

lấy mẫu quan trắc môi trường nước mặt để theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ 

Ya Ly. Trung tâm Quan trắc đã thực hiện lấy 03 mẫu nước mặt (01 mẫu tại hồ Ya 

Ly cách cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Yaly, huyện Sa Thầy khoảng 

1000 m về phía hạ lưu; 01 mẫu hồ Ya Ly tại khu vực dưới chân cầu Đông Hưng 

và 01 mẫu tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, 
thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy). Qua kết quả phân tích (Chi tiết tại Phụ lục kèm 

theo) như sau: 

- Đối với mẫu nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng 

thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Dẫn nước từ nguồn nước 

suối Đăk Sia): Chất lượng nước tại mương thủy lợi tại đợt quan trắc thứ 2 (ngày 

10 tháng 02 năm 2022) tốt hơn rất nhiều so với đợt quan trắc lần đầu (ngày 21 
tháng 01 năm 2022); Chất lượng nước đảm bảo sử dụng tốt cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt (Tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đạt cột A1 của QCVN 08- 

MT:2015/BTNMT: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng 

xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như 

loại A2, B1 và B2). 

- Đối với mẫu nước hồ Ya Ly: Chất lượng nước hồ Ya Ly khu vực thôn Kiến 

Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy tại 02 vị trí quan trắc đợt 2 (ngày 10  tháng 02 

năm 2022) đã được cải thiện rất nhiều so với thời điểm lấy mẫu ngày 21 tháng 01 

năm 2022, không phát hiện thấy có hiện tượng nổi váng xanh, nước trong bình 

thường. Tất cả các thông số quan trắc tại cả 02 vị trí đều đạt Cột B1 của QCVN 

08-MT:2015/BTNMT đảm bảo cho mục đích sử dụng tưới tiêu thủy lợi, phù hợp 

với hiện trạng sử dụng nước tại khu vực. 

Như vậy, không còn tình trạng ô nhiễm hữu cơ nước mặt hồ Ya Ly tại khu 

vực thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy. Tuy nhiên, để tăng cường giám 
sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo nội dung Công 

văn số 266/UBND-NNTN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tăng cường giám sát việc thực hiện công 

tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo nội dung Công văn số 266/UBND-NNTN 

ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo Phòng Tài nguyên 
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và Môi trường huyện Sa Thầy phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ya Ly: Thông 

báo kết quả quan trắc mẫu nước cho người dân được biết; tăng cường giám sát 

việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các Nhà máy sản xuất trên địa bàn; 

tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thu dọn triệt để các phế phẩm từ quá 

trình canh tác nông nghiệp trong vùng bán ngập, đặc biệt là cây mỳ sau khi thu 

hoạch xong; thực hiện thu hoạch mỳ theo đúng thời vụ, phù hợp với thời điểm 

nước hồ dâng lên nhằm hạn chế việc phát thải các chất hữu cơ (cành, lá, củ mỳ) 

vào lòng hồ làm ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng nước hồ và tiếp tục 

theo dõi diễn biến nước hồ Ya Ly, kịp thời thông báo với Sở Tài nguyên và Môi 

trường để phối hợp lấy mẫu quan trắc (trong trường hợp cần thiết).  
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