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BÁO CÁO
Trả lòi ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp lần thử 11, HĐND thành phố (khóa X)
UBND thành phố Kon Tum nhận được Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày
05/01/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố, về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử
tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố (khỏa X). UBND thành phố trả lời các
nội dung kiến nghị của cử tri như sau:
A. Kiến nghị chung:
I. Cử tri xã Đăk cấm , phường Nguyễn Trãi kiến nghị:
1. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố thời gian gần đây phức
tạp, trộm cắp xẩy ra nhiều, 1 sổ đối tượng ban ngày đi xe mô tô len lỏi trong khu
dân cư bắt gà, chó, có thái độ rất manh động; Bên cạnh đó, tình trạng thanh,
thiếu niên tụ tập trên đường, các ngã ba, ngã tư gây rối trật tự công cộng vào ban
đêm...gây bất an cho người dân. Đe nghị chính quyền, lực lượng công an các
cấp tăng cường tuần tra, ngăn chặn, xử lý.
Trả lời: Đe đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, hàng
năm UBND thành phố ban hành Ke hoạch về triển khai nhiệm vụ công tác đảm
bảo an ninh, trật tự, theo đó yêu cầu Công an thành phố, UBND các xã, phường
thường xuyên kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm
trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông... Việc cử tri
có ý kiến về tình hình trật tự như trên, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an
thành phố tăng cường tuần tra, ngăn chặn, xử lý (Công an xã Đăk cấm làm rõ
và thu hồi được một số xe mảy trả lại cho người bị hại; nhắc nhở, xử lý theo quy
định của pháp luật đối với thanh, thiếu niên tụ tập trên đường, các ngã ba, ngã
tư gây roi trật tự công cộng vào ban đêm...).
2. Đe nghị tăng cường công tác kiếm tra, quản lý thị trường chống nạn
buôn bán hàng giả, hàng hóa kém chất lượng, nhất là thời gian từ nay đến Tết
Nguyên đán Bính Thân.
T rả lòi: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, để người dân an tâm trong việc sử
dụng hàng hóa có chất lượng, có xuất xứ nguồn gốc, UBND thành phố chỉ đạo
kiên quyết các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý hàng lậu, hàng
giả, kém chất lượng theo đúng pháp luật (UBND thành pho đã ban hành Quyết
định số 4263/QĐ-UBND, ngày 31/12/2015 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên
ngành đấu J'KcỊỊĩh'ichong buôn lậu, gian ỉận thương mại và hàng giả trên địa bàn
thành phổ ẨọfcTum)
B.íKiến nghị của từng xã, phường:
Il Cử tri phưòng Lê Lợi kiến nghị:
1.
Đe nghị xem xét, lắp đặt đèn giảm tốc độ đế đảm bảo vấn đề giao thông
tại ngã 3 đường Đồng Nai, Phạm Văn Đồng.

T rả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, ngày 08/01/2016 ƯBND thành phố
đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, Chi cục
đường bộ III.4 và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh,
Cục đường bộ III xem xét bố trí kinh phí để UBND thành phố triển khai lắp đặt
bổ sung đèn cảnh báo “nháy vàng” tại giao lộ đường Đồng Nai (Tỉnh lộ 671) và
đường Phạm Văn Đồng (Quốc lộ 14). Sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền,
UBND thành phố sẽ thực hiện theo quy định.
2. Đe nghị UBND thành phố quan tâm đầu tư các tuyến đường hẻm trên
địa bàn phường, nhất là các tuyến thuộc tố dân phố 3, tạo điều kiện đế người dân
thuận tiện tham gia giao thông.
T rả lời: Ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo
ƯBND phường khảo sát, lấy ý kiến của nhân dân theo chủ trương nhà nước và
nhân dân cùng làm, khai toán kinh phí trình UBND thành phố xem xét, cho chủ
trương thực hiện theo quy định.
3. Đe nghị xem xét, kiểm tra, khắc phục hệ thống thoát nước tuyến đường
Nguyễn Tri Phương, tránh tình trạng đất cát, tràn vào nhà dân trong mùa mưa.
T rả lời: Do điều kiện ngân sách hiện nay khó khăn nên chưa thế đầu tư
hoàn chỉnh hệ thống thoát nước đường Nguyễn Tri Phương được. Đe khắc phục
vấn đề cử tri quan tâm, UBND thành phố tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo phòng
Quản lý đô thị, Công ty c ổ phần Môi trường đô thị Kon Tum thường xuyên nạo
vét, vệ sinh kịp thời trên tuyến đường này trước mùa mưa; đồng thời chỉ đạo
UBND phường Lê Lợi tăng cường tuyên truyền đến tổ dân phố, người dân chủ
động vệ sinh, khơi thông dòng chảy, rãnh thoát nước mặt đường, không vứt rác,
phế thải hàng ngày nhằm góp phần hạn chế ngập cục bộ, tắc nghẽn, cản trở dòng
chảy... Khi cân đối được nguồn vốn, UBND thành phố sẽ bố trí xử lý khắc phục
triệt để tình trạng trên.
4. Đe nghị phòng Quản lý đô thị thành phố kiểm tra và đóng điện chiếu
sáng công lộ cho nhân dân tổ dân phố 4 tạo điều kiện đế nhân dân đi lại dễ dàng.
T rả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng
Quản lý đô thành phố thị phối hợp với UBND phường Lê Lợi và Công ty cổ
phần Môi trường đô thị Kon Tum kiểm tra hiện trạng. Hiện tại hệ thống điện
chiếu sáng công lộ trên đoạn này đã được khắc phục và hoạt động bình thường.
II. Cử tri phưòng Thống Nhất kiến nghị:
1.
Cống thoát nước từ đường Đào Duy Từ chảy xuống khu 154, thôn Kon
Tum Kơ Nâm gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong
thôn. Đe nghị các cấp xem xét làm hệ thống mương thoát nước.
T rả lời: UBND thành phố ghi nhận ý kiến của cử tri, trong tình hình kinh
tế khó khăn hiện nay UBND thành phố chưa cân đối được nguồn vốn để triển
khai thực hiện. Trước mắt, ƯBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng Quản lý đô
thị đề nghị Công ty c ổ phần Môi trường đô thị Kon Tum thường xuyên nạo vét,
vệ sinh toàn bộ hệ thống thoát nước tại khu vực này. Đồng thời, giao ƯBND
phường Thống Nhất tuyên truyền đến tổ dân phố và người dân sinh sống trên
khu vực chủ động vệ sinh, khơi thông dòng chảy, rãnh thoát nước mặt đường,
không vứt rác, phế thải hàng ngày nhằm hạn chế tắc nghẽn, cản trở dòng chảy

gây ô nhiễm môi trường. Khi bố trí được nguồn kinh phí sẽ đầu tư xây dựng
kiên cố hệ thống thoát nước tại khu vực trên.
2.
Đề nghị các cấp xem xét việc thực hiện dự án quy hoạch hẻm 24 Ngô
Quyền trên địa bàn tổ dân phố 6, dự án từ năm 2010 đến nay nhưng chưa thực
hiện gây khó khăn cho nhân dân trong việc sửa chữa, xây dựng nhà ở.
Trả lời: Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã giao
phòng Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các
vị trí không còn phù họp đề xuất xem xét điều chỉnh. Tuy nhiên, căn cứ Quyết
định sổ 1355/QĐ-UBND, ngày 26/11/2010 của ƯBND tỉnh Kon Tum về việc
phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ: 1/2000) khu
vực các phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thống Nhất, Thắng Lợi, thành phố
Kon Tum thì thời hạn của Đồ án vẫn còn hiệu lực. Do đó, việc xây dựng công
trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công
bố nhưng chưa thực hiện nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu về nhà ở thì được
xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND,
ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum.
III. Cử tri xã Đăk cấm kiến nghị:
1. Một số tuyến phố xung quanh Trung tâm thương mại Kon Tum như
đường Hoàng Văn Thụ, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền... người dân buôn bán
chiếm lòng đường gây ách tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị, đề nghị UBND
thành phố tăng cường công tác kiếm tra, có biện pháp chấn chỉnh.
Trả lời: Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, ƯBND thành phố tiếp tục
chỉ đạo UBND phường Quyết Thắng tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng kế
hoạch và phối hợp với các ngành liên quan để giải tỏa các điểm kinh doanh, mua
bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông,
mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn.
2. Đề nghị Điện lực thành phố Kon Tum:
- Đầu tư thêm đường dây tải điện đến một số điểm dân cư của làng Plei
RơLưng, Yang Roong tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình người dân sử dụng
điện.
- Nâng cấp hệ thống đường dây tải điện thành 3 pha vào làng Yang
Roong.
Trả lời:
- Đối với kiến nghị của cử tri làng Plei Rơ Lưng thuộc thôn 5, xã Đăk
Cấm, Điện lực thành phố Kon Tum sẽ lập kế hoạch phát triển mở rộng lưới điện
cho khu vực thôn 5, xã Đăk cấm giai đoạn 2015-2020.
- Đối với kiến nghị của cử tri làng Yang Roong, xã Đăk cấm: Lưới điện 1
pha cấp điện chiếu sáng cho làng Yang Roong đã được xây dựng năm 1999. Đến
nay nhân dân vẫn chỉ sử dụng điện cho mục đích thắp sáng sinh hoạt nên việc
đầu tư nâng cấp lưới điện lên 3 pha là chưa cần thiết. Mặt khác, tuyến đường
dây nằm trong vùng hành lang cây cao su của bà con nhân dân, việc đầu tư xây
dựng sẽ khó khăn trong giải quyết đền bù và mở rộng hành lang an toàn tuyến
đường dây.
IV. Cử tri xã Ngok Bay kiến nghị:

1. Hiện nay, có một số hộ dân trên địa bàn xã làm thủ tục đề nghị Phòng
Tài nguyên - Môi trường thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
trong quá trình làm hồ sơ, vì diện tích đất lớn cán bộ địa chính xã không thể đo
đạc, nên đề nghị cán bộ phòng Tài nguyên-Môi trường phối hợp đi đo đạc thì
được cán bộ phòng Tài nguyên-Môi trường trả lời phải làm hợp đồng đo đạc
giữa hộ dân với Phòng, chi phí đo đạc khoảng 4 đến 5 triệu đồng/ha. Đe nghị
UBND thành phố xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân làm thủ tục cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì nếu làm hợp đồng đo đạc thì dân không
có tiền để đóng.
T rả lời: Các hộ dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
đề nghị liên hệ với bộ phận một cửa ƯBND xã Ngok Bay để nộp hồ sơ. Cán bộ
địa chính tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ và dựa trên bản đồ địa chính chính
quy đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2009 để chỉnh lý sơ đồ thửa đất.
Nếu thửa đất có biến động nhiều so với bản đồ địa chính chính quy thì cán bộ
địa chính có trách nhiệm đo đạc thửa đất cho người sử dụng đất, việc đo đạc có
thể phối hợp với cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để đo. Neu người
sử dụng đất có nhu cầu đo đạc chính xác bằng máy móc thì căn cứ theo Thông
tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC sẽ lập hợp đồng với Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất để đo đạc, trích đo địa chính thửa đất và thu
phí, lệ phí theo quy định. Việc lập hợp đồng đo đạc là không bắt buộc mà theo
nhu cầu của người sử dụng đất.
2. Liên quan đến việc cấp đổi đất giữa hộ dân thôn Măng La Klah để làm
nhà rông, hiện nay nhà rông của thôn đã hoàn thành đi vào sử dụng, nhưng hộ
dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô đất cao su
thanh lý (hoán đoi đất vườn nhà của hộ dân, đê lây 01 lô đât tại khu quy hoạch
thôn Kơ Năng). Đề nghị ƯBND thành phố sớm thực hiện để hộ dân có đất canh
tác.
T rả lòi: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng
Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết. Đến nay, UBND thành phố đã
ban hành Quyết định giao đất cho ông A Yữu {Quyết định sổ 388/QĐ-UBND,
ngày 04/02/2016). Hiện đang lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo quy
định.
3. Đe nghị thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí mắc đèn công lộ đoạn từ
thôn Măng La lên khu vực giáp xã Kroong, nhằm giảm tình trạng tai nạn giao
thông, trấn lột, cướp giật... gây nguy hiểm cho người qua lại vào ban đêm (đãỷ
kiên nhiều lần nhưng van chưa được giải quyết).
T rả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, việc đầu tư hệ thống điện công lộ là
vấn đề cấp thiết và cấp bách nhằm hạn chế tình trạng tai nạn giao thông... góp
phân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. UBND thành phô đã xây dựng kê
hoạch đầu tư hệ thống đèn công lộ trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 20162020, khi cân đối được nguồn vốn sẽ đàu tư theo thứ tự ưu tiên.
4. Đe nghị hỗ trợ thêm 01 giếng khoan tại thôn Plei Klech, để đáp ứng
nhu cầu về nước sạch cho nhân dân, hiện nay thôn đã được nhà nước đâu tư 02
giếng khoan nhưng vẫn không đủ nước cho nhân dân sử dụng.
Trả lời:

- UBND thành phố ghi nhận ý kiến của cử tri, trong tình hình kinh tế khó
khăn hiện nay UBND thành phố chưa cân đối được nguồn kinh phí để đầu tư hệ
thống cấp nước cho từng thôn, làng một công trình riêng lẻ. Vì vậy trước mắt đề
nghị UBND xã Ngok Bay vận động nhân dân cùng với Nhà nước khắc phục,
giải quyết khó khăn chung: Nên thành lập các nhóm hộ (nhiều hộ) để sử dạng
chung và bảo quản các giếng đào đã được cải tạo, nâng cấp, đồng thời những
thôn lân cận có thê sử dụng chung hệ thông giêng đào hoặc lăp thêm hệ thông
đường ống của giếng khoan để đảm bảo nguồn nước sạch để nhân dân sinh hoạt;
hàng năm vận động nhân dân trong làng đóng góp kinh phí để khắc phục sửa
chữa bảo trì hệ thống giếng khoan, nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho
nhân dân và phát huy công suất giếng khoan đã được đầu tư nhà nước đầu tư
cho xã Ngok Bay.
- v ề lâu dài, UBND thành phố sẽ cân đối bố trí kinh phí để tu bổ, nâng
cấp sửa chữa, mở rộng, xây mới thêm hệ thống giếng khoan trên địa bàn xã.
5.
Đoạn đường Tỉnh lộ 666 cũ trước trường Tiểu học Đặng Trần Côn, mỗi
khi trời mưa là nước ngập đường, học sinh đi lại rất khó khăn. Đề nghị cấp trên
hỗ trợ kinh phí để làm đường bê tông thuận lợi cho các em học sinh và nhân dân
đi lại.
T rả lời: UBND thành phố tiếp thu và sẽ xem xét đầu tư khắc phục trong
thời gian đến khi cân đối được nguồn vốn. Trước mắt đề nghị UBND xã vận
động nhân dân ra quân tu sửa, đánh rãnh thoát nước dọc để đảm bảo nhân dân đi
lại thuận tiện.
V.
Cử tri phưòug Ngô Mây kiến nghị:
1.
Vụ án xâm hại tình dục trẻ em tại Tô dân phố 1, các cơ quan chức năng
giải quyết chưa cụ thể, gây bức xúc trong nhân dân, đề nghị các cơ quan chức
năng xem xét, giải quyết cụ thể, minh bạch, rõ ràng.
Trả lời:
- Ngày 16/8/2015, tại tổ 1, phường Ngô Mây, thành phổ Kon Tum xảy ra
vụ “Dâm ô đối với trẻ em”. Qua xác minh ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra
(CSĐT) Công an thành phố ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Thành, sinh năm
1985, trú tại tổ 1, phường Ngô Mây, TP Kon Tum vì đã thực hiện hành vi dâm ô
đối với cháu N.P.A.
- Ngày 21/08/2015, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thành về
tội “Dâm ô đối với trẻ em” để điều tra theo thẩm quyền.
- Ngày 02/12/2015, TAND thành phố Kon Tum có Quyết định số
07/2015/ỌĐ-ĐTBS trả hồ sơ để điều tra bổ sung; ngày 09/12/2015, VKSND
thành phố Kon Turn có Quyết định số 01 chuyển trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT
Công an thành phố Kon Tum điều tra bo sung, đề nghị điều tra làm rõ bị cáo
Phạm Văn Thành có thuộc trường họp phạm tội nhiều lần như Bản tường trình
của bị cáo Phạm Văn Thành ghi ngày 17/08/2015 gửi cho gia đình cháu N.P.A
hay không?
- Cơ quan CSĐT đã tiến hành đối chất giữa bị can Phạm Văn Thành và
cháu N.P.A (có sự giám hộ của mẹ cháu N.P.A) nhưng không xác định được bị
can Thành thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N.P.A bao nhiêu lần. Cơ quan

CSĐT đã nhiều lần triệu tập bố, mẹ của cháu N.P.A để làm rõ nội dung trong
bản tường trình sự việc do Phạm Văn Thành viết ngày 17/8/2015 nhưng bố và
mẹ của cháu N.P.A không hợp tác với Cơ quan CSĐT.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Kon Tum đã ra quyết định
chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND thành phố Kon Tum đề nghị truy tố bị
can Phạm Văn Thành về tội: “Dâm ô đối với trẻ em” được quy định tại Điều
116, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.
2. Đe nghị kiểm tra và xử lý điện công lộ tại các vị trí: đường quy hoạch số
1 và số 8 tổ dân phố 1; điện công lộ dọc Tỉnh lộ 675 đoạn đi qua địa bàn phường
{Trụ C10-C11). '
T rả lòi: Vấn đề trên, ƯBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị
phối hợp với UBND phường Ngô Mây, Công ty c ổ phần Môi trường đô thị Kon
Tum kiểm tra, khắc phục những hư hỏng. Hiện nay hệ thống điện chiếu sáng
công lộ tại các vị trí nêu trên đã hoạt động ốn định.
3. Tuyến đường từ thôn Phương Quý, xã Vinh Quang đi Ngok Bay thi công
đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, gây khó khăn cho việc tham gia giao
thông của người dân. Đe nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
T rả lời: Tuyến đường từ thôn Phương Qúy, xã Vinh Quang đi Ngok Baỵ
thuộc công trình: Đường từ làng Plei Đôn đi trung tâm xã Ngok Bay, thành phố
Kon Tum. UBND thành phố chỉ đạo Ban QLDA XDCB các công trình trọng
điểm thành phố đôn đốc đơn vị thi công bố trí máy móc, thiết bị, nhân lực tập
trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình, dự kiến hoàn thành trong
tháng 3/2016.
4. Hệ thống điện sinh hoạt đoạn qua địa bàn thôn Thanh Trung gần sát nhà
dân không đảm bảo an toàn. Đề nghị xem xét, giải quyết đảm bảo an toàn cho
nhân dân.
T rả lòi: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố chỉ đạo Điện lực
thành phố Kon Tum sẽ kiểm tra, lập kế hoạch cải tạo trong thời gian tới.
VI. Cử tri phường Quang Trung kiến nghị:
1. Cử tri Trần Thị Loan, Tổ 13 kiến nghị: Hộ ông Đinh Ngọc Vịnh và bà
Ngô Thị Hẹ {ngã tư Hà Huy Tập - Âu Cơ) đã nhận tiền đền bù nhưng đến nay
chưa thực hiện tháo dỡ vật kiến trúc làm hạn chế tấm nhìn của người tham gia
giao thông. Đe nghị UBND thành phố giải quyết.
T rả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phổ giao ƯBND
phường Quang Trung yêu cầu hộ ông Đinh Ngọc Vịnh và bà Ngô Thị Hẹ tháo
dỡ tài sản và bàn giao mặt bằng công trình đường Âu Cơ, hoàn thành trong
tháng 3/2016.
2. Ngã tư đường Hà Huy Tập - Âu Cơ thường xuyên xảy ra tai nạn giao
thông. Đe nghị xem xét lắp đặt biến báo đèn tín hiệu giao thông.
Trả lòi: Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, hiện nay nguồn kinh phí
thành phố gặp nhiều khó khăn, do vậy chưa đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao
thông tại vị trí nêu trên được. Trước mắt để giảm thiểu tai nạn giao thông,
UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra,
kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao
thông tại khu vực trên.

3. Cử tri Trần Văn Hóa, Tổ 7 kiến nghị:
3.1. Công ty Điện lực thành phố có đầu tư 02 trụ điện tại hẻm 553, đường
Hùng Vương nhưng hệ thông dây điện chằng chịt, làm mất mỹ quan đô thị, gây
nguy hiếm đến tình mạng của người dân sống gần khu vực này. Đề nghị xem
xét, giải quyết.
T rả lòi: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phổ chỉ đạo Điện lực
thành phố Kon Tum sẽ lập danh mục cải tạo lưới điện xin cấp trên xem xét cho
bố sung vào công trình xây dựng cơ bản năm 2016 đang triển khai.
3.2. Năm 2016 có thu phí bảo trì đưòng bộ nữa hay không, đề nghị có văn
bản thông báo để bà con được biết.
Trả lời:
- Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP, ngày 07/10/2015 của Chính phủ, về
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015, theo đó “Chính phủ thống
nhất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đổi với xe mô tô
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Đồng thời “Giao Bộ Giao thông Vận tải
chủ trì, phổi hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa
đôi một so điểu của Nghị định so 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 và
Nghị định sổ 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014, trình Chính phủ theo
thủ tục rút gọn.
- Như vậy, kê từ ngày 01/01/2016 Chính phủ đã có chủ trương tạm dừng
việc thu phí phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô, các
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác vẫn thực hiện theo quy định hiện
hành.
VII. Cử tri xã Kroong kiến nghị:
1.
Đe nghị Công ty Điện lực Kon Tum khi cúp điện phải gửi thông báo
cúp điện về UBND xã (khu vực củp điện) đế thông báo cho nhân dân biết, chủ
động trong công việc.
T rả lòi: Công ty điện lực Kon Tum đã lập trang web điện tử
http://pckontum.com■ỵn, mọi thông báo mất điện phục vụ cho công tác cải tạo,
sản xuất và kinh doanh điện năng đều được lập kế hoạch trình Giám đốc Công ty
xét duyệt và thông báo ngay trên trang web điện tử, chuyển Fax đối với khách
hàng là TBA chuyên dùng, ngoài ra còn thông báo trên kênh KTV của đài
truyền hình tỉnh Kon Tum (ngoại trừ mất điện do sự co), và còn rất nhiều thông
tin khác mà khách hàng quan tâm. Đe nghị UBND các xã chủ động truy cập
trang web điện tử nói trên để thông tin cho nhân dân được biết.
VIII. Cử tri phường Trần Hưng Đạo kiến nghị:
1.
Bà Nguyễn Thị Hường, tổ 7 kiến nghị: bà đã đến phường khai báo và
làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính
phủ nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời, đề nghị xem xét, trả lời cho bà được
biết bà có được hưởng chế độ hay không?
T rả lòi: Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo Quyết định 62 của Thủ
tướng Chính phủ của bà Nguyễn Thị Hường thiếu những giấy tờ liên quan nên
chưa kê khai được. Đe nghị bà Nguyễn Thị Hường đến gặp hội đồng chính sách
phường Trần Hưng Đạo để được hướng dẫn lập hồ sơ theo đúng quy định.

2. Hiện nay, tuyến đường liên phường tổ 1, 2 {đường Trần Quang Diệu)
đã bị hư hỏng nặng, lưu thông đi lại rất khó khăn, thành phố đã có kế hoạch xây
dựng cách đây hơn 3 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được xây dựng. Đề nghị
thành phố sớm triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho việc lưu thông của nhân
dân trên địa bàn.
T rả lời: Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố là quá lớn,
đặt biệt là hạ tầng giao thông. Tuyến đường liên phường tổ 1, 2 (đường Trần
Quang Diệu) phường Trần Hưng Đạo mặc dù đã có kế hoạch đầu tư nhưng đến
nay chưa được triển khai vì thành phố đang tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ
bản theo quy định. Thành phố đã xây dựng kế hoạch đầu tư tuyến đường này
trong giai đoạn 2016-2020, khi cân đối được nguồn vốn UBND thành phố sẽ
đầu tư theo thứ tự ưu tiên.
3. Hiện nay, hệ thống loa đài truyền thanh của phường đã xuống cấp; một
số khu vực chưa lắp đặt loa nên chất lượng thông tin, tuyên truyền đến nhân dân
chưa đảm bảo. Đề nghị thành phố đầu tư, nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh
của phường nhằm đap ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền trên địa bàn.
Trả lòi:
- Phường Trần Hưng Đạo được đầu tư xây dựng trạm truyền thanh năm
2010 với 10 bộ loa truyền thanh không dây. Năm 2014, Đài Truyền thanhTruyền hình thành phố bổ sung thêm 10 bộ loa (theo đề nghị của ƯBND
phường). Như vậy, hiện nay trên địa bàn phường có 20 bộ loa truyên thanh
không dây, mật độ tương đối dày so với dân cư, do đó không cần lắp đặt thêm.
- Đề nghị UBND phường có kế hoạch bảo quản, kiểm tra thường xuyên.
Đồng thời, kịp thời phối họp với bộ phận kỹ thuật Đài Truyền thanh-Truyền
hình thành phố đế sửa chữa các sự cố, hư hỏng nhỏ, đảm bảo công tác thông tin,
tuyên truyền được thông suốt.
4. Đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố tổ chức giao ban
định kỳ hàng tháng với cán bộ truyền thanh các xã, phường để triển khai nhiệm
vụ; đồng thời, kịp thời giải quyết các vướng mắc ở cơ sở.
T rả lời: Thực tế hiện nay các trạm truyền thanh xã, phường trên địa bàn
thành phố Kon Tum đều không có cán bộ chuyên trách phụ trách trạm, chủ yếu
do cán bộ VHTT, VHXH và cán bộ khác kiêm nhiệm, không đảm bảo tính ổn
định và lâu dài. Do vậy, Đài TT - TH thành phố Kon Tum không tổ chức họp
giao ban với đội ngũ cán bộ phụ trách công tác truyền thanh xã, phường hàng
tháng mà cử cán bộ kỹ thuật của Đài thành phố thường xuyên liên hệ trực tiếp
với cán bộ xã, phường để hướng dẫn, giúp đỡ khắc phục, giải quyết các vấn đề
liên quan đến truyền thanh cơ sở.
IX. Cử tri xã Chư Hreng kiến nghị:
1.
Cử tri thôn 4 kiến nghị: Hiện nay, Điện lực thành phố chưa đáp ứng
được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong thôn. Đe nghị Điện lực thành phố
quan tâm, tạo điều kiện để người dân trong thôn được sử dụng điện.
T rả lòi: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Điện
lực thành phố kiểm tra, khắc phục. Đen nay đã khắc phục xong, đảm bảo điện
năng cung cấp cho nhân dân thôn 4, xã Chư Hreng.

2.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn Plei Groi kiến nghị: đề nghị Ban quản lý
dự án 98 và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố có văn bản thông báo kết
quả tại buổi làm việc ngày 12/11/2015 liên quan đến việc giải quyết bồi thường,
giải phóng mặt bằng cho gia đình ông, để gia đình ông được biết.
T rả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã giao Trung
tâm phát triển quỹ đất thành phổ phối họp với Ban Quản lý dự án 98 tỉnh Kon
Tum có Văn bản trả lời cụ thể cho gia đình ông.
X.
Cử tri xã Vinh Quang kiến nghị:
1. Trong năm 2001, UBND thành phố cấp cho xã Vinh Quang 110 lô đất
để giãn dân, tách hộ, lập vườn. ƯBND xã thời điểm đó có thu của hộ dân từ
400.000 đồng đến 450.000 đồng/ lô có 29 lô ổn định không bị tranh chấp, 81 lô
còn lại đã bị một số hộ dân thôn KonRơBàng 1 tranh giành lấn chiếm và sau đó
nhà nước đã thu hồi lại GCNQSDĐ. Đến nay, các hộ dân thôn Phương Quý 1
vẫn chưa nhận lại được số tiền đã nộp vào ngân sách xã. Đề nghị UBND thành
phố có hướng giải quyết cho người dân.
T rả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố giao cơ quan
chức năng tham mưu, có giải pháp cụ thể đối với từng trường hợp.
2. Việc khai thác cát của Công ty khai thác cát sỏi Nguyên Hung làm
dòng sông bị sạt lở nghiêm trọng, gây mất đất sản xuất của nhân dân, có nguy cơ
làm sập nhà ở của nhân dân sinh sống gần bờ kè. Đề nghị UBND thành phố xem
xét, quan tâm về vấn đề khai thác cát của công ty trên.
Trả lời:
Tiếp thu kiến nghị của cử tri, ƯBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tài
nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với UBND xã Vinh Quang và các
đơn vị liên quan kiểm tra theo kiến nghị cử tri, kết quả như sau:
- Công ty TNHH Nguyên Hưng được UBND tỉnh Kon Tum cấp Giấy
phép khai thác khoáng sản số 80/GP-UBND ngày 20/01/2012; vị trí khai thác tại
lòng sông Đăk Bla đoạn phía Tây thành phố Kon Tum; diện tích khai thác 18ha;
công suất 30.000m3/năm; thời gian khai thác 08 năm 06 tháng.
- Tại thời điểm kiếm tra Công ty TNHH Nguyên Hưng đang hoạt động
khai thác bình thường; qua kiếm tra không phát hiện sạt lở bờ sông, sập nhà dân
tại khu vực bờ sông Đăk Bla, thôn Kon Hngo Ktu (như trong kiến nghị của cử
tri).
- Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty TNHH Nguyên Hưng
trong quá trình hoạt động khai thác cát, sỏi phải thực hiện đúng theo nội dung
Giấy phép được UBND tỉnh Kon Tum cấp. Khai thác đúng vị trí được cấp Giấy
phép. Phải bảo vệ an toàn bờ sông, không khai thác quá độ sâu của đáy sông;
không làm ảnh hưởng tiêu cực đến dòng chảy sông, bờ sông, đất đai, cây cối,
hoa màu, công trình của các tổ chức, cá nhân nằm lân cận khu vực khai thác.
Trong trường họp bờ sông tại khu vực khai thác và khu vực lân cận có dấu hiệu
không an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, có biện pháp khắc phục và
báo cáo bằng Văn bản cho các cơ quan Nhà nước có thấm quyền đế xử lý kịp
thời. Đe nghị UBND xã Vinh Quang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối
với hoạt động khai thác cát, sỏi của Công ty TNHH Nguyên Hưng trên địa bàn

xã, nếu phát hiện hành vi vi phạm thì kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp
luật.
XI. Cử tri phường Trường Chinh kiến nghị:
1. Hiện nay, tại ngã tư đường Nơ Trang Long với u rê có hổ ga lớn nhưng
không được che chắn, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị có biện pháp
xử lý.
Trả lòi: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã giao phòng
Quản lý đô thị kiểm tra, tống hợp và lập dự toán sửa chữa, khắc phục các vị trí
vỉa hè, tấm đan và hệ thống thoát nước trên các tuyến đường đô thị bị hư hỏng,
xuống cấp, trong đó có vị trí mà cử tri ý kiến {Văn bản sổ 241/UBND-TH, ngày
04/02/2016 của UBND thành phổ).'
2. Ngã tư đường Trần Phú nối dài và đường Nơ Trang Long thường xuyên
xảy ra tai nạn. Đề nghị UBND thành phố xem xét đầu tư đèn tín hiệu giao thông
hoặc hoặc biển báo nguy hiểm.
Trả lòi: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã giao phòng
Tài chính-Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố chủ trương đầu tư,
lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Trần Phú-Nơ Trang Long.
3. Đề nghị kiểm tra và thường xuyên nạo vét các hổ ga trên tuyến đường
Trần Phú nối dài nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị.
Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, năm 2016 UBND thành phổ đã
giao phòng Quản lý đô thị đặt hàng với Công ty c ổ phần Môi trường đô thị Kon
Tum thực hiện công tác duy tu, sữa chữa, nạo vét kênh mương thoát nước trên
địa bàn thành phố, trong đó có tuyến đường Trần Phú (nối dài) mà cử tri kiến
n g h ị-

<

<

;

X

X

4. Các tâm đanh trên tuyên đường từ ngã tư Đăk Câm đên Quôc lộ 24 hư
hỏng nhiều, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đe nghị UBND
thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý.
Trả lời: Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã giao
phòng Quản lý đô thị kiểm tra, thống kê khối lượng tấm đan bê tông bị hư hỏng
và đặt hàng với Công ty c ổ phần Môi trường đô thị Kon Tum năm 2016 để sửa
chữa, khắc phục những hư hỏng nêu trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên
tuyến đường.
Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 11,
HĐND thành phố (khóa X) của UBND thành phố./.
Nơi nhận:
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT. Thành ủy (b/c);
- TT. HĐND thanh phổ;
- Lãnh đạo ƯBND thành phố;
- Ban TT. UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các Phòng, Ban trực thuộc (ưh);
- UBND các xã, phường (Ưh);
- Lãnh đạo Văn phòng, CVVP;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

