
Phụ lục IV  

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SẼ GIẢI QUYẾT(1)  

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

 

Tổng số:  04 kiến nghị. Cụ thể: 
   

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

01 Câu 17. Cử tri Phạm Văn Tình, tổ 

dân phố 1, phường Ngô Mây kiến nghị: 
Cách đây 6 đến 7 tháng cử tri đã hỏi đại 

biểu HĐND tỉnh và được đại biểu Lê Ngọc 

Tuấn trả lời là đầu năm 2022, Tỉnh lộ 675 

(đoạn Nguyễn Hữu Thọ thuộc phường Ngô 

Mây) sẽ được thi công, nhưng đến thời điểm 

này vẫn chưa thấy có dấu hiệu thi công. Đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời có làm 

hay không để Nhân dân chủ động xử lý nước 

tràn từ đầu nguồn. 

Trả lời: Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn 

từ Km0 - Km24 đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu xây dựng. Dự kiến 

Quý 4 năm 2022 sẽ triển khai thi công đoạn đường này. 

 

02 Câu 36. Cử tri xã Măng Bút kiến 

nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

đề nghị Bộ Nội vụ trình xin ý kiến Thủ tướng 

Chính phủ cho chủ trương phân định địa 

giới hành chính các xã giáp ranh của huyện 

Tu Mơ Rông với huyện Kon Plông theo 

nguyện vọng của cử tri và đề xuất của Ủy 

ban nhân dân huyện Kon Plông. 

Trả lời: Thực hiện Thông báo số 1161-TB/TU ngày 03 tháng 01 năm 

2020 về kết luận Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV 

về việc xác định lại địa giới hành chính giữa xã Măng Bút, huyện Kon 

Plông và xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ rông; Văn bản số 979-CV/TU ngày 

14 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương xác định 

lại địa giới hành chính giữa huyện Kon Plông và huyện Tu Mơ Rông; Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Ủy ban nhân dân huyện Tu 

                                                           
(1) Kiến nghị sẽ giải quyết là "những kiến nghị dự kiến sẽ được giải quyết trên cơ sở đã có kế hoạch ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ chính sách, pháp luật hoặc đã có kế 

hoạch bố trí nguồn lực, vốn và tiến độ thực hiện" (Quy định tại 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).   
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 Mơ Rông tổ chức hoàn thiện các nội dung công việc theo quy trình quy định 

về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa 

giới hành chính (Văn bản số số 1181/UBND-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh), trên cơ sở hoàn thiện các nội dung trên, 

hiện nay bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Kon Tum đang 

trong quá trình hoàn thiện đề nghị Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 

513 Trung ương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu cấp Nhà nước để đưa vào 

quản lý, sử dụng theo quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông 

và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thông tin đến cử tri biết việc xác 

định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành 

chính giữa xã Măng Bút, huyện Kon Plông và xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ 

rông đã được giải quyết; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy 

ban nhân dân xã Ngọc Yêu và Ủy ban nhân dân xã Măng Bút thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên 

địa bàn 02 xã (quản lý dân cư, quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh trật 

tự,...). 

03 Câu 79. Cử tri Nguyễn Cao Kỳ, thôn 

Tân Lập A, xã Đăk Hring kiến nghị: (2) 
Dọc tuyến Quốc lộ 14 (đoạn từ ngã 3 xã 

Đăk Hring đến Nông trường cao su Đăk 

Hring) chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống 

cống thoát nước hai bên đường, vào mùa 

mưa đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh 

hoạt của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến với Chi cục Quản lý 

đường bộ III.4 quan tâm, khảo sát đầu tư, 

khắc phục tình trạng trên. 

 

Trả lời: Đoạn tuyến từ Km1520+870 - Km1521+700 (phải tuyến) 

năm 2015 đã được đầu tư mương thoát nước dọc bằng tấm đan lắp ghép và 

rãnh hộp chữ nhật và trong năm 2021 đoạn tuyến từ Km1520+150 - 

Km1520+870 (phải tuyến, trái tuyến) đã được đầu tư bổ sung mương thoát 

nước dọc. Riêng đoạn Km1520+870 - Km1521+522 (trái tuyến) đã có 

mương thoát nước bằng đất, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 đã chỉ đạo 

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum thường xuyên 

nạo vét khơi thông rãnh để thoát nước. Mặt khác, đoạn rãnh Km1520+870 - 

Km1521+522 (trái tuyến), đường Hồ Chí minh đã được đưa vào kế hoạch 

sửa chữa năm 2023 và được Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn 

bị đầu tư công trình sửa chữa năm 2023 theo quyết định số 3105/QĐ-

TCĐBVN ngày 02 tháng 8 năm 2022. 

04 Câu 85. Cử tri Nguyễn Thị Lan, Trả lời: Sở Công Thương đã có Văn bản số 2104/SCT-QLNL ngày 
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thôn 1, xã Đăk La kiến nghị: Đường điện 

35KV đi ngang qua vườn nhà tôi từ nhiều 

năm nay. Hiện nay, nếu mưa nhiều có thể 

dẫn đến đất ở xung quanh trụ điện bị sạt, 

gây đổ trụ điện, mất an toàn cho gia đình 

tôi. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

yêu cầu Điện lực Kon Tum kiểm tra, xem 

xét, di dời trụ điện ra ngoài vườn nhà tôi để 

đảm bảo an toàn. 

 

20 tháng 9 năm 2022 đề nghị Công ty Điện lực Kon Tum quan tâm, xem xét 

kiến nghị của cử tri và tại Văn bản số 4439/KTPC-KH&VT ngày 29 tháng 9 

năm 2022, Công ty Điện lực Kon Tum đã tổ chức kiểm tra và có biện pháp 

giải quyết như sau: Thực tế cho thấy tại vườn nhà bà Nguyễn Thị Lan có 

đường dây 35kV Kon Tum - Đăk Tô (đang vận hành 22kV) đi ngang qua, 

vị trí cột BT101 cách mép tường rào phía sau nhà khoảng 03m, móng cột 

nằm cao hơn cốt nền đất hộ dân gần 03m. Do các hộ dân tiến hành hạ mặt 

bằng, thay đổi cao độ nền đất xung quanh nên sau một số trận mưa lớn vừa 

qua, lượng nước mưa đổ từ vườn về tạo thành rãnh dọc cách móng cột điện 

khoảng 02m, gây nguy cơ sạt lở chân móng cột vị trí BT101. Để khắc phục 

tạm thời, Điện lực Đăk Hà đã cùng với hộ gia đình thực hiện che chắn vị trí 

đất, khơi thông rãnh thoát nước để đảm bảo không sạt lở. Điện lực đã tiến 

hành khảo sát, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk La và hộ gia đình bà 

Lan thỏa thuận vị trí để lập phương án dời trụ BT101 sang vị trí mới an toàn 

hơn, dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 10-11 năm 2022. 
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