
Phụ lục III 

KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐANG GIẢI QUYẾT(1)  

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

  

Tổng số: 05 kiến nghị. Cụ thể: 

 

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

01 Câu 4. Cử tri Trương Văn Thành, thôn 9, 

xã Ia Tơi và cử tri Phan Văn Quang, thôn 1, 

xã Ia Đal kiến nghị: (i) Tỉnh lộ 675A trên địa 

bàn huyện đã được thi công từ nhiều năm trước, 

hiện đã làm xong được một số đoạn. Tuy vậy, 

tiến độ thi công đoạn đi qua thôn 9,  xã Ia Tơi 

rất chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người 

dân, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi bẩn. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các 

ngành chức năng liên quan kiểm tra, đẩy nhanh 

tiến độ thi công để hoàn thành đoạn đường này 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, ổn 

định đời sống cho Nhân dân. 

Trả lời: Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang được giao làm chủ 

đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon 

Tum(2), trong đó có hạng mục Đầu tư, nâng cấp Tỉnh lộ 675A, bao gồm 

các gói thầu: Gói thầu KT-Cw-01 (Thi công xây dựng đoạn tuyến từ 

Km22+198,00 - Km56+401,48) và Gói thầu KT-Cw-02 (Thi công xây 

dựng đoạn tuyến từ Km69+803,54 - Km94+591,91); trên tuyến còn 

khoảng 13,4 Km nằm giữa hai gói thầu KT-Cw-01 và KT-Cw-02 (từ 

Km56+401,48 - Km69+803,54) không thuộc phạm vi dự án do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư triển khai.  

Nội dung kiến nghị cử tri, thôn 9, xã Ia Tơi nằm từ lý trình Cầu 

Km49+490 thuộc của Gói thầu KT-Cw-01 đến Km57+500 và một phần 

của đoạn 13,4 Km. Hiện nay đoạn tuyến từ Cầu Km49+490 đến 

Km56+401,48 thuộc gói thầu KT-Cw-01 qua thôn 9 đã được đơn vị thi 

công thi công nền đường, quá trình triển khai, đơn vị thi công tuân thủ 

đúng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật và các quy định đảm bảo an toàn 

vệ sinh môi trường (tưới nước, lu lèn không để xảy ra tình trạng bụi bẩn, 

                                                           
(1) Điểm c 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 đang giải quyết là những kiến nghị mà các cơ quan, đơn vị đang thực hiện trong quá trình xem xét, giải quyết theo 

quy định pháp luật hiện hành (kể cả đã họp bàn giải quyết hoặc ban hành văn bản để chỉ đạo giải quyết) nhưng chưa có kết quả cuối cùng". 
(2) Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 739/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu 

khả thi, Kế hoạch tái định cư, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Xã hội thuộc Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án 

tỉnh Kon Tum” tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017. 
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lầy lội,...). Hiện tại là mùa mưa, trong quá trình thi công, chủ đầu tư 

thường xuyên chỉ đạo đơn vị nhà thầu thi công sửa chữa, san gạt đảm bảo 

an toàn giao thông. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có 

Văn bản số 3631/UBND-NNTN ngày 27 tháng 10 năm 2022 chỉ đạo chủ 

đầu tư phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành 

đoạn đường này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, ổn định đời 

sống cho Nhân dân. 

02 Câu 5. Cử tri Trương Văn Thành, thôn 

9, xã Ia Tơi và cử tri Phan Văn Quang, thôn 1, 

xã Ia Đal kiến nghị 2. Chất lượng thi công Tỉnh 

lộ 675A (đoạn đi qua thôn 1, xã Ia Đal) có một 

số đoạn không đảm bảo, mặt đường có hiện 

tượng rạn nứt và còn khoảng 100m tạm dừng thi 

công từ năm 2021 đến nay vẫn chưa hoàn thiện. 

Lý do: Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi 

công (Công ty Trường Long) đã làm hư hỏng 01 

ao cá, 02 nhà dân bị nứt tường, nền nhà nhưng 

đến nay vẫn chưa được giải quyết, bồi thường. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ 

đạo chủ đầu tư rà soát, bồi thường, đẩy nhanh 

tiến độ thi công hoàn thiện các đoạn đường trên 

nhằm bảo đảm an toàn cho người và các 

phương tiện khi tham gia giao thông. 

 

Trả lời :  

- Về việc một số đoạn không đảm bảo, mặt đường có hiện tượng 

rạn nứt và còn khoảng 100 m tạm dừng thi công từ năm 2021 đến nay 

vẫn chưa hoàn thiện: Qua kết quả kiểm tra thực tế tại công trình xác định 

có một số vị trí mặt đường bê tông xi măng bị nứt cục bộ, rải rác từ lý 

trình Km83 - Km85 đoạn đi qua thôn 1, xã Ia Đal thuộc gói thầu KT-Cw-

02 của dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon 

Tum. Qua đánh giá, trong quá trình triển khai thi công bê tông xi măng 

mặt đường do thời tiết không thuận lợi, công tác cắt khe co, giãn triển 

khai chậm, công tác bảo dưỡng của nhà thầu tại một số vị trí chưa đảm 

bảo; đồng thời một số vị trí là đường độc đạo nên sau quá trình đổ bê 

tông xi măng nhà thầu phải chấp nhận cho các đơn vị tham gia giao thông 

đi trên tuyến mặc dù chưa đủ thời gian theo quy định, dẫn đến tình trạng 

rạn nứt nêu trên. Hiện gói thầu vẫn đang trong giai đoạn thực hiện hợp 

đồng, các khối lượng bê tông xi măng trên chưa được Ban Quản lý dự án, 

đơn vị tư vấn nghiệm thu thanh toán, tuy nhiên để đảm bảo thời gian thực 

hiện hợp đồng, chất lượng thi công của gói thầu và thẩm mỹ của công 

trình, trong quá trình kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu đơn vị 

thi công cắt bỏ các tấm bê tông bị rạn nứt, kiểm tra lại móng đường, tổ 

chức đổ bê tông thay thế và thực hiện các biện pháp bảo dưỡng đảm bảo 

theo quy định. Đồng thời, yêu cầu đơn vị kiểm định kiểm tra chất lượng 

bê tông trước khi tổ chức thi công sửa chữa; yêu cầu đơn vị tư vấn giám 

sát có trách nhiệm giám sát công tác sửa chữa của đơn vị thi công, tổng 
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hợp báo cáo kết quả thực hiện về cho cán bộ quản lý công trình theo dõi, 

đồng thời đang triển khai thi công khoảng 100m mà cử tri nêu. Đến thời 

điểm báo cáo, nhà thầu đã tập kết máy móc, nhân sự triển khai thi công 

sửa chữa. Sau khi hoàn thành, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức kiểm 

định chất lượng và tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền trước khi bàn 

giao đưa công trình vào sử dụng.  

- Đối với làm hư hỏng 01 ao cá, 02 nhà dân bị nứt tường, nền nhà: 

Qua kiểm tra thực tế, trong thời gian triển khai thi công đào, đắp và lu lèn 

nền đường đoạn qua vị trí thôn 1, xã Ia Đal có gây ảnh hưởng làm: (i) sạt 

lở một ao cá của người dân (nguyên nhân do trong quá trình thi công 

thường xuyên xuất hiện tình trạng mưa lớn kéo dài, kèm theo vị trí ao cá 

của hộ dân thấp, sát tuyến nên dẫn đến việc nước mưa thường xuyên 

chảy vào gây tràn, sạt một số vị trí); (ii) nứt một nhà dân (nguyên nhân 

do kết cấu nhà của hộ dân chỉ xây dựng tường gạch tạm bợ, không gia 

trát và đổ trụ, kèm theo vị trí nằm sát tuyến đường thi công nên trong quá 

trình triển khai công tác lu lèn nền đường bằng máy thi công dẫn đến 

việc nhà dân bị nứt mạch vữa liên kết tại một số vị trí tường gạch). Vị trí 

ao cá và nhà một hộ dân bị ảnh hưởng nêu trên nằm ngoài hành lang giải 

phóng mặt bằng thi công. Khi nhận được phản ánh của các hộ dân nêu 

trên, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ia 

H’Drai, Ủy ban nhân dân xã Ia Đal tổ chức đánh giá thiệt hại, hỗ trợ phù 

hợp và chỉ đạo nhà thầu thi công sửa chữa những hạng mục trên cho các 

hộ dân bị ảnh hưởng. Qua khảo sát ý kiến tại hiện trường ngày 21 tháng 7 

năm 2022, tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng đánh giá cao sự phối hợp cải 

thiện, hỗ trợ của Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan. 

03 Câu 6. Cử tri huyện Kon Plông kiến 

nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở 

Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tiến hành đo 

đạc chính quy và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ở, đất nông nghiệp cho Nhân dân trên 

Trả lời: Dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ 

sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2013 

và đã phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa 

chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn các huyện Kon Plông, 
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địa bàn huyện. 

 

Ia H’Drai, xã Mô Rai của huyện Sa Thầy và xã Đăk Ang của huyện Ngọc 

Hồi, với tổng kinh phí rất lớn (trên 230 tỷ đồng) từ nguồn ngân sách 

Trung ương hỗ trợ(3). Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 

Trung ương chưa được bố trí, nguồn thu từ tiền sử dụng đất của địa 

phương để phục vụ cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn hạn chế 

nên chưa triển khai. Đến năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp xã, huyện trên địa bàn triển khai 

công đoạn đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất. Đến nay 

06/09 xã (Đăk Ring, Măng Bút, Đăk Tăng, Đăk Nên, Xã Hiếu, Pờ Ê) đã 

hoàn thành công đoạn Đo đạc lập bản đồ địa chính, chuyển sang công 

đoạn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính cấp Giấy CNQSD đất; số xã 

còn lại 03/09 xã (Ngọc Tem, Măng Cành, Thị Trấn) Sở Tài nguyên và 

Môi trường đang tiến hành nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính 

để chuyển công đoạn đăng ký cấp Giấy CNQSD đất. Theo đó, nhằm sớm 

hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận theo nguyện vọng của cử tri. Sở 

Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông 

tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã bố trí công chức địa chính, các 

thôn trưởng, Già làng,... (Những người am hiểu về nguồn gốc đất đai), 

thành lập Hội đồng đăng ký đất đai để phối hợp với đơn vị Tư vấn đẩy 

mạnh công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính và tổ chức xét duyệt 

công tác cấp Giấy CNQSD đất cho Nhân dân trên địa bàn. 

04 Câu 52. Cử tri Võ Thanh Nghị, cử tri 

Phạm Văn Chi, thôn Ia Tri, xã Mô Rai kiến 

nghị: Tỉnh lộ 674 (từ làng Rẽ, xã Mô Rai đi xã 

Sa Sơn) hiện nay có nhiều điểm sạt lở làm đất, 

đá tràn ra đường (nhiều điểm sạt lở từ mùa mưa 

năm trước đến nay vẫn chưa được xử lý); một 

Trả lời: Tỉnh lộ 674 (từ làng Rẽ, xã Mô Rai đi xã Sa Sơn) qua mùa 

mưa bão năm 2021 đã gây sạt lở nhiều vị trí. Sở Giao thông vận tải đã 

dùng nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên hàng năm đã tiến hành phát 

quang, vét rãnh, vá ổ gà nhưng vẫn không đủ đáp ứng được yêu cầu. Hiện 

nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí kinh phí khắc phục mưa lũ 2021 và 

Sở Giao thông vận tải đã tiến hành xong công tác chỉ định thầu đơn vị 

                                                           
(3) Tại các Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017, 316/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017, 318/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017, 319/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 4 năm 2017và 320/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở 

dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn các huyện như: Kon Plông, Ia H’Drai, xã Mô Rai của huyện Sa Thầy và xã Đăk Ang của huyện Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 
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số đoạn bị bụi cây che khuất tầm nhìn, cây cao 

mọc phía trên mái ta luy dương gây mất an toàn 

cho người và phương tiện khi tham gia giao 

thông, nhất là vào mùa mưa. Đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải 

sớm kiểm tra, khắc phục. 

khắc phục bảo lũ và đơn vị thi công đang khắc phục 10 vị trí sụt trượt lớn 

và sửa chữa hư hỏng mố cầu Km4+206. 

05 Câu 60. Cử tri xã Đăk Tơ Kan kiến nghị: 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo 

Sở Thông tin - Truyền thông sớm đầu tư, hỗ trợ 

hệ thống truyền thanh cho xã. 

 

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 4222/KH-

UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 triển khai thực hiện Quyết định số 

135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ "Phê 

duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng 

dụng công nghệ thông tin" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, xã Đắk Tờ Kan thuộc xã được dự kiến 

đầu tư năm 2021, tuy nhiên năm 2022 mới được bố trí kinh phí để đầu tư.  

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện khảo sát và làm các 

thủ tục đầu tư theo quy định, dự kiến tháng 11 năm 2022 hoàn thành bàn 

giao hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 

cho xã. 
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