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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4,
HĐND thành phố Kon Tum (khóa XI)
ƯBND thành phố Kon Tum nhận được Báo cáo số 20/BC-HĐND, ngày
21/8/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị
cử tri trên địa bàn thành phố sau kỳ họp lần thứ 4, HĐND thành phổ khóa XI.
Qua xem xét 85 ý kiến, kiến nghị của cử tri do HĐND thành phố chuyển
đến, ƯBND thành phố đã chuyển 05 ý kiển, kiển nghị thuộc thâm quyên giải
quyết của ƯBND các xã, phường để xem xét, giải quyết1 (phụ lục ỉ kèm theo) và
chuyển 06 kiến nghị thuộc thẩm quyên các Sở, ban, ngành của tỉnh đên các đơn
vị đề nghị xem xét, giải quyết2 (phụ ỉục 2 kèm theo). Trên cơ sở tham mưu của
các phòng, ban, đơn vị thành phổ UBND thành phô trả lời 74 ý kiên, kiên nghị
của cử tri trên địa bàn thành phổ như sau:
I. Lĩnh vực nội chính:
1. Ông Nguyễn Trung Chín, đại diện cử tri tổ 04, phường Quang Trung
kiến nghị: Đe nghị các cấp tăng cường công tác tuân tra nhăm đảm bảo ANTT,
ATXH trên địa bàn trong thời gian đến.
Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phổ đã chỉ đạo Công
an thành phổ tập trung, tăng cường công tác quản lý cư trú; thường xuyên tuân
tra, kiêm soát các tuyên đường, khu vực phức tạp vê an ninh trật tự đê phòng
ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp
luật có thể xảy ra nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
2. Bà Hồ Thị Hải - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã la Chim kiến nghị: Hội
Chữ thập đỏ xã, phường có phải là Hội đặc thù không? Nếu là Hội đặc thù thì có
được hưởng chể độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh quản lý Hội
theo Quyết định sổ 30/2011/QĐ-TTg, ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phú
quy định đối với cấp xã hưởng hệ số 1,5 không.
Trả lời:
- Tại Điều 3, Quyết định 68/2010/QĐ-TTg, ngày 01/11/2010 của Chính
phủ về việc quy định Hội có tính chất đặc thù quy định: “ ...Chủ tịch Uy ban
nhân dân tính, thành pho trực thuộc Trung ương xác định danh sách hội có
tỉnh chất đặc thù hoạt động trong phạm vỉ địa phương
- Ngày 19/11/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số
500/QĐ-CT về việc hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tinh Kon

1 Văn bàn số 1423/UBND-TH, ngày 26/6/2017 cùa UBND thành phố.
2 Các văn bàn: số 1422/UBND-TH, ngày 26/6/2017; số 1427/UBND-TH, ngày 26/6/2017; số 1428/UBND-TH,
ngày 26/6/2017; số 1429/UBND-TH, ngày 26/6/2017 cùa UBND thành phố.

Tum. Trong đó không có Hội Chừ thập đỏ các xã, phường. Do đó, hiện tại Hội
Chữ thập đỏ các xã, phường không phải là Hội có tính chât đặc thù.
II. Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách:
1. Ông A Khoan- Thôn Plei Sar, xã la Chim kiến nghị: Đề nghị cho sửa
chữa, nâng cấp lại đoạn đường liên xã từ đầu thôn Plei Sar đi xã Đăk Năng vì đã
hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao
thông..
Trả lời: Hiện nay, nhu càu đầu tư các công trình bức xúc trên địa bàn là
khá lớn so với khả năng cân đối ngân sách của thành phố. Giai đoạn 2016-2020
thành phố chưa cân đối được nguồn vốn để xây dựng kế hoạch đâu tư sửa chừa,
nâng cấp lại đoạn đường liên xã từ đầu thôn Plei Sar đi xã Đăk Năng. UBND
thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra, đề xuất xử lý.
2. Ông Bùi Xuân Trung, thôn Nghĩa An, xã la Chim kiến nghị: Đề nghị
tiểp tục cho lắp đặt điện công lộ trên địa bàn xã la Chim người dân đóng góp
50%, Nhà nước hồ trợ 50%.
Trả lời: Hiện nay thành phố đang triển khai lắp đặt hệ thống điện công lộ
đối với các đường liên thôn trên địa bàn các xã, các đường hẻm trên địa bàn các
phường với phương châm: nhân dân các thôn, tô thực hiện đóng góp kinh phí đê
mua sắm vật tư, thiết bị..., đồng thời, góp tiền để mua thiết bị sửa chữa, thay thế
trong quá trình vận hành; UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực
hiện lắp đặt hoàn thành hệ thống điện chiểu sáng, đấu nôi vào hệ thông điện
công lộ của thành phố và thanh toán tiền điện chiểu sáng công lộ. Do đó, đề nghị
Ban nhân dân Thôn Nghĩa An thực hiện huy động đóng góp kinh phí mua vật tư,
thiết bị... UBND thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan lắp đặt và đấu nối
vào hệ thống chiếu sáng công lộ thành phô.
3. Ông Trần Văn Lầu - Thôn Phương Quý 01, xã Vinh Quang kiến nghị:
Một số nơi chưa có trụ điện bê tông dân phải dựng bằng trụ tre không đảm bảo,
trong khi đó giá điện vẫn thu như các hộ dân được dùng trụ điện bê tông. Đê
nghị các cấp có thẩm quyền lắp đặt trụ điện bàng bê tông.
Trả lòi: Hiện nay Điện lực Thành phố Kon Tum đã khảo sát và lập
phương án đưa vào ké hoạch đầu tư xây dựng lưới điện năm 2018.
4. Cử tri xã Hòa Bình kiến nghị: Đề nghị Điện lực Kon Tum ưu tiên kinh
phí đầu tư xây dựng đường dây hạ thể để một số hộ dân thôn Plei Dơng an tâm
sử dụng điện an toàn, hiệu quả, không đe tai nạn đáng tiếc xảy ra vì cự ly từ trụ
hạ thế đến nhà dân khá xa.
Trả lờì: Khu vực thôn Plei Dơng hiện đang được cung cấp điện từ trạm
biến áp thôn 5 Hòa Bình; Thôn 6 Hòa Bình. Đe đảm bảo cung cấp điện cho khu
vực này nãm 2013- 2014, Điện lực TP.Kon Tum đã xây dựng đường dây trung,
hạ thế và 02 trạm biến áp 22/0,4kV- lOOkVA Plei Dơng và Plei Dơngl để đáp
ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Tuy nhiên do nhân dân tách hộ, lập
vườn dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của nhân dân được mở rộng nên phải kéo
đường dây sau công tơ từ trụ điện về nhà xa, dây dẫn nhỏ kém chất lượng không

đảm bảo an toàn. Điện lực thành phố sẽ lập phương án trình cấp trên xem xét đê
thực hiện đầu tu tại khu vực trên.
5. Cử tri xã Hòa Bình kiến nghị: Đe nghị thành phổ quan tâm ưu tiên, bố
trí kinh phí trong thời gian đến để đầu tu làm đường từ thôn 02 (QL14) vô Đập
Đăk Yên để cho nhân dân 04 thôn phía nam nhất là các cháu học sinh thuận tiện
trong việc giao thông về trung tâm xã vì mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì gió
bụi đi lại rất khó khăn, học sinh bỏ học nhiêu gây khó cho công tác vận động
duy trì sĩ sổ (Đây là con đường chính noi trung tâm xã với các thôn phía nam
nên nhu cầu vô cùng bức thiêt).
Trả lời:
- Qua khảo sát của phòng Kinh tế thành phố (đơn vị quản lý đường giao
thông nông thôn), nhu cầu đầu tu tuyến đường trên theo kiến nghị củ tri xã là
chính đáng. Tuy nhiên, trong Kế hoạch đâu tu công giai đoạn 2016-2020 thành
phố chưa cân đối được nguồn vốn để đầu tư công trình này; UBND thành phô
trình UBND tỉnh xin sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triên của Nhà
nước năm 2016 thực hiện Chương trình kiên cô hóa kênh mương và đường
GTNT để đầu tư Công trình: Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn Kep Ram, xã Hòa
Bình, thành phố Kon Turn (qua Đập Đăk Yên) tại Tờ trình số 20/TTr-UBND
ngày 10/02/2017. ƯBND tỉnh đã không thống nhất. Trước mắt, thống nhất
UBND xã Hòa Bình vận động nhân dân và các tô chức, doanh nghiệp trên địa
bàn san lấp những đoạn lầy lội, khắc phục tạm thời để đảm bảo nhu cầu đi lại
cho nhân dân.
- Hiện nay, nhu cầu đầu tu các công trình bức xúc trên địa bàn là khá lớn
so với khả năng cân đối ngân sách của thành phố. UBND thành phô sẽ xem xét
ưu tiên đầu tu công trình này sau khi cân đối được nguồn vốn đâu tu hoặc huy
động được nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách thành phố.
6. Ông: Hoàng Văn Lực - Thôn 04, xã Chư Hreng kiến nghị: Việc điều
tiết vận hành các hồ đập và các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Chư Hreng
trong những năm qua không hiệu quả. Người được hợp đông trong coi đập hô
không làm hêt trách nhiệm của mình. Cử tri đê nghị ƯBND thành phô xem xét
ký hợp đồng với những người phù hợp và có trách nhiệm.
Trả lời:
- Tiếp thu kiến nghị của cử trì, ƯBND thành phổ đã chỉ đạo phòng Kinh
tế thành phố làm việc với UBND xã Chuhreng về nội dung mà cử tri Hoàng Văn
Lực đã kiến nghị. Hiện nay, ƯBND xã ChưHreng đã kiện toàn lại Tô hợp tác
dùng nước3.
- ƯBND xã ChưHreng là cơ quan thành lập Tổ hợp tác dùng nước, có
trách nhiệm giám sát, quản lý, chỉ đạo Tổ hợp tác dùng nước quản lý, khai thác,
vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn xã đạt hiệu quả. Vì vậy, đế thành
lập Tô hợp tác dùng nước thì UBND xã ChuHreng nên tô chức lây ý kiên người
3 Ọuyết định số 24/8/2017 cùa UBND XỀ Chưhreng thay cho Ọuyết định số 0 1/ỌĐ-UBND, ngày 01/01/2010 của
UBND xãChưHreng

3

dân được hưởng lợi và quyết định thành phần trong Tố hợp tác dùng nước theo
đúng mục đích đề ra. Nếu tổ hợp tác dùng nước khi quản lý hoạt động không
mang lại hiệu quả thì UBND xã kiện toàn lại Tô hợp tác dùng nước.
7. Bà Nguyễn Thị Xim - Tổ dân phổ 05, phường Nguyễn Trãi kiến nghị:
Đường Trần Đại Nghĩa còn một đoạn đường đất dài khoảng 1 lOm {đoạn tiếp
giáp với tuyến đường vành đai khu công nghiệp Hòa Bình). Nhân dân kiên nghị
thành phô quan tâm đâu tư làm bê tông xi măng đoạn đường đât còn lại trên, nêu
không làm thì trả lời cho người dân được biết.
Trả lời: Công trình: Đường giao thông nội bộ thuộc dự án đầu tư Cụm
công nghiệp - Tiếu thủ công nghiệp làng nghề Hnor {tô 2, phường Lê lợi), thành
phố Kon Tum; hạng mục: Tuyển N5-2, tuyến N5-3 {đường Trần Đại Nghĩa
đoạn còn lại) đã được UBND thành phô phê duyệt chủ trương đâu tư tại Ọuyêt
định số 3123/ỌĐ-UBND, ngày 08/11/2016 và phê duyệt hồ sơ Báo cáo Kinh tế
kỳ thuật xây dựng công trình tại Quyết định sổ 2248/QĐ-UBND, ngày
31/8/2017; hiện nay, đang thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án để triên khai
đầu tư trong năm 2018 {Trỉên khai khi được bô trí kê hoạch vón đảm bào theo
quy định).
8. Cử tri Y Hlưr - Thôn Kontum Kơnâm, phường Thống Nhẩt kiến nghị: Đe
nghị thành phố trả lời đường Nông Quốc Chấn đã có kế hoạch làm đường chưa.
Bao giờ triển khai thi công để nhân dân được biết.
Trả lời: Hiện nay, nhu cầu đầu tư các công trình bức xúc trên địa bàn là
khá lớn so với khả năng cân đổi ngân sách của thành phố. Trong giai đoạn 2016
2020 thành phố chưa cân đối được nguồn vốn để xây dựng kế hoạch đầu tư
đường Nông Quốc Chấn.
9. Cử tri xã Đăk Blà đề nghị UBND thành phố sớm quan tâm đầu tư lắp
đặt điện chiếu sáng công lộ trên tuyến đường Quốc lộ 24 (cũ). Hiện nay đường
xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.
Trả lời:
- Tuyến Quốc lộ 24 cũ qua 05 thôn đồng bào DTTS (Kon Kơ Pắt; Kon Rẻ
Plơng; Kon Jơ Rek; Kon Rơ Lang; Kon Goỉ, xã Đãk Blà) dài khoảng 3,5km và
hiện nay chưa có điện chiểu sáng công lộ. Toàn tuyến dự kiến lắp đặt khoảng 42
bộ đèn chiêu sáng công lộ (là khu vực cỏ săn các trụ điện của Điện lực thành
phô quản lý) và khoảng 15 bộ đèn chiếu sáng (hiện nay chưa có trụ điện). Tuyển
đường nay đã xuống cấp nhưng hiện có dân cư sinh sống đông và đa sô là đông
bào DTTS (khoảng 80%). Mặt khác, trên tuyến đường có Trường Tiểu học Be
Vãn Đàn và 03 điểm trường khác; 04 nhà Rông văn hóa nên việc kiến nghị lắp
đặt điện chiếu sáng công lộ là hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham
gia giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.
- Kinh phí lắp đặt lớn nên việc đóng góp theo hình thức xã hội hóa đe lẳp
hệ thong chiểu sáng tại tuyến đường khó thực hiện được (đa sổ ỉà Đồng bào dân
tộc tiểu so). UBND thành phổ ghi nhận kiến nghị của cử tri, tuy nhiên trong năm
2017 chưa the bố trí kinh phí đế đầu tư (do nguồn kỉnh phi đã cán đổi đế thanh
toán nợ XDCB các năm trước). UBND thành phố giao các đơn vị chuyên môn
4

phổi hợp kiếm tra, đề xuất phương án, xem xét cân đối nguồn vốn đê bô sung
vào Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020.
10. Cử tri xã Đoàn Kểt kiến nghị: Đề nghị các cấp quan tâm vấn đề điện
công lộ và đường liên thôn từ xóm mới thôn 06 đi H ’nor dân cư ở đông đúc,
được phòng kinh tê thành phô đâu tư làm cách đây hơn 10 năm, nay đã xuông
cấp hư hỏng đề nghị quan tâm đầu tư, tu sửa.
Trả lời:

- về điện công lộ: Hiện nay đổi với các đường liên thôn trên địa bàn các
xã, các đường hẻm trên địa bàn các phường: nhân dân các thôn, tô thực hiện
đóng góp kinh phí để mua sắm vật tư, thiểt bị..., đồng thời, góp tiên đê mua thiêt
bị sửa chữa, thay thê trong quá trình vận hành; UBND thành phô chỉ đạo các
đơn vị liên quan thực hiện lăp đặt hoàn thành hệ thông điện chiêu sáng, đâu nôi
vào hệ thống điện công lộ của thành phổ và thanh toán tiên điện chiêu sáng công

lộ.
- v ề đường liên thôn từ xóm mới thôn 06 đi H ’nor: Việc đầu tư xây dụng
các tuyến đường trên địa bàn các xã chủ yếu thực hiện theo Chương trình MTỌG
xây dựng nông thôn mới từ các nguôn vôn hô trợ của tỉnh và Trung ương. Hiện
nay, xã Đoàn Kết đã đạt chuẩn nông thôn mới, nên nguồn vốn được ưu tiên đâu tư
cho các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn. Do đó, UBND xã Đoàn
Kết sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng theo phân cấp để tu sửa, khắc
phục hư hỏng đoạn đường trên đảm bảo cho nhân dân đi lại.
11. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Tổ dân phố 01, phường Duy Tân kiến
nghị: Đoạn đường đất Nguyễn Trường Tộ - Đường Quy hoạch sô 01 hiện nay hư
hỏng nhiều. Đe nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyêt.
Trả lời: Hiện nay, UBND thành phố đã ban hành Quyết định đầu tư
Chương trình: “Hồ trợ nguyên vật liệu đê thực hiện bê tông hóa một sô tuyên
đường trên địa bàn thành phố Kon Turn, giai đoạn 2017-2020” theo hình thức
“Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trên cơ sở danh mục công trình các phường
đăng ký thực hiện. Giao UBND phường Duy Tân kiểm tra, rà soát tuyên đường
nêu trên, đăng ký bổ sung (neu chưa có danh mục trong Chương trình) đê có kê
hoạch đầu tư trong giai đoạn 2017-2020.
12. Cử tri xã Đăk cấm kiển nghị: HDND-UBND thành phố và các ngành
liên quan cần có biện pháp mạnh xử lý, thu hồi nợ đọng của các doanh nghiệp
trên địa bàn Thành phố để đầu tư xây dựng chương trình nông thôn mới cho các
xã còn khó khăn.
Trả lòi: ƯBND thành phố đã chỉ đạo Chi cục Thuế chủ động phối hợp
với các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, chống thất thu và thu hôi nợ
đọng thuế; tăng cường đôn đốc, cường chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự
quy định của quy trình thu nợ kèm theo Quyết định 1401/QĐ-TCT ngày
28/7/2015 của Tổng cục Thuế. Thực hiện rà soát, phân loại nợ; giao chỉ tiêu thu
nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất
các biện pháp thu nợ và cưỡng chê nợ thuê, và đê nghị Sở Kê hoạch và Đâu tư
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thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những đơn vị
chây ỳ nợ thuế.
13. Cử tri xã Đăk Năng kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn thôn Rơwãk đã
được nhà nước hỗ trợ 02 giêng khoan. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tê tại
thôn, 02 giếng khoan vẫn chưa đủ nước để bà con sinh hoạt. Vậy mong muôn
của bà con nhân dân đề nghị các câp có thâm quyên quan tâm hô trợ thêm 01
giếng khoan để đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con trên địa bàn thôn.
Trả lời: ƯBND thành phố ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Hiện nay,
nguồn ngân sách còn nhiều khó khăn, chưa thể bố trí kinh phí đâu tư thêm giêng
khoan cho thôn RơWăk. Vì vậy UBND thành phố yêu cầu UBND xã Đăk Năng
vận động nhân dân sử dụng chung hệ thống giếng khoan tập trung đã được nhà
nước đầu tư và hệ thống giếng đào hiện có trên địa bàn, đông thời thành lập các
nhóm hộ (nhiều hộ) hoặc tố quản lý giếng khoan, nhăm quản lý, vận hành phát
huy tối đa công suất của các giếng khoan đã được nhà nước đàu tư. Đồng thời,
ƯBND xã Đãk Năng tiếp tục vận động nhân dân trong làng đóng góp kinh phí
khắc phục sửa chữa bảo trì hệ thống giếng khoan thôn RơWăk, thôn PleiTỜRỘp
và phát huy công suất giếng khoan đã được đầu tư, nhăm đảm bảo nguôn nước
sạch cho bà con sinh hoạt.
14. Ông Bùi Xuân Trung - Thôn Nghĩa An, xã la Chim kiến nghị: Đe
nghị Phòng Kinh tế thay vì cấp cây lẩy gỗ, lấy bóng mát như hằng năm, nếu như
còn chủ trương này thì nên câp cấy ăn trái cho các thôn.
Trả lời:
- Việc cấp cây phân tán làm bóng mát là chủ trương của phong trào “Têt
trồng cây đời đời nhờ ơn Bác Hồ” hàng năm. Phong trào này là một phong trào
văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta nhằm tuyên truyền giáo dục, mục
đích ý nghĩa của “trồng cây”, động viên các câp, các ngành và nhân dân tích cực
tham gia trồng cây, trông rừng, bảo vệ rừng và nâng cao nhận thức của mọi tâng
lớp nhân dân về tác dụng của rừng, của trông cây, trông rừng găn liên với phát
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
- Theo ý kiến của cử tri Bùi Xuân Trung —thôn Tân An, xã la Chim đê
nghị thay vì cẵp cây lấy gỗ, lấy bóng mát nên cấp cây ăn trái thì không đúng với
mục đích và ý nghĩa của phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hô” mà
UBND tỉnh cũng như Thành phô phát động hàng năm.
- Nếu hộ gia đình có nhu cầu trồng cây ăn trái thì liên hệ với Trạm
Khuyến nông và dịch vụ nông lâm nghiệp thành phô đê được hô trợ (nêu có
Chương trình hỗ trợ của nhà nước).
- Trong thời gian qua, việc trồng cây phân tán thực hiện hoạt động Tet
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trên địa bàn Thành phô chưa được ƯBND các
xã, phường quan tâm đúng mức, tỉ lệ sông chưa cao, chưa chỉ đạo quyêt liệt
trong việc gắn trách nhiệm trong việc quản lý, chăm sóc. Vì vậy, trong thời gian
tới, đề nghị UBND các xã, phường được nhận cây giông thực hiện hoạt động Têt
trồng cây càn chỉ đạo duy trì việc trông cây đi đôi với bảo vệ, quản lý, chăm sóc
để công tác trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hô hàng năm đạt hiệu quả; lập hô sơ
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theo dõi và kiểm tra thường xuyên sổ cây đã trồng hàng năm.
15. Ông Cù Ngọc Bình - Tổ dân phố 03, phường Duy Tân kiến nghị:
Hiện tại một số đoạn công trình kè sạt lở thuộc TDP3 bị sạt lở nghiêm trọng gây
nguy hiếm và ảnh hưởng đến nhà dân, đề nghị cơ quan có tham quyền kiểm tra,
xử lý.
Trả lời: Ngày 30/8/2017, UBND thành phổ đã mời các đơn vị có liên
quan (Văn phòng thường trực Ban chí huy phòng, chổng thiên tai và tìm kỉém
cứu nạn tỉnh Kon Tum, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn,
đơn vị tư vân thiêt ke, đơn vị tư vân giảm sát, đơn vị thi công) đã kiêm tra, xác
minh hiện trạng sạt lở mái taluy và nền đường công trình: Kè chống sạt lở Ọuốc
lộ 24 đoạn qua thành phố Kon Tum; hạng mục: Đường giao thông kết hợp kè;
xác định nguyên nhân chủ yếu do yếu tố khách quan (do các đợt mưa ỉớn kẻo
dài làm mực nước ngầm dâng cao, trọng lượng đất và độ âm trong đất tăng lên,
làm cho hệ sô ma sát của đât giảm, hình thành cung trượt gây sạt lở). Hiện
ƯBND thành phố đã có báo cáo số 531/BC-UBND, ngày 18/9/2017 gửi UBND
tỉnh xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí đe khắc phục.
16. Cử tri xã Đẳk cấm kiến nghị: Có trên 25 hộ của làng Yang Roong kéo
điện từ trụ chính về nhà quá xa, không đảm bảo an toàn; vậy đề nghị UBND
thành phố Kon Tum xem xét giải quyết (Ỷ kiến nhiều lần từ HĐND khóa X,
nhiệm kỳ 201 ỉ -2016 nhưng không được giải quyết).
Trả lời: Trong năm 2015-2017 xã Đắk cấm được ưu tiên đầu tư xây
dựng cụ thể: Nâng cấp Trạm biến áp Thôn 6 Đắk cấm từ 50KVA -lpha lên
100KVA -03pha; Nâng cấp Trạm biến áp Yang Roongl từ 50KVA -Ipha lên
100KVA -03pha; xây dựng mới Đường dây cao hạ thế và 01 trạm biến áp
100KVA Thôn 10 Đắk cẩm ; xây dựng mới Đường dây cao hạ thế và 01 trạm
biến áp 100KVA Ure 4( thôn 1Đắk cấm)\ xây dựng mới Đường dây cao hạ thế
và OlTrạm biển áp 100KVA Đắk cẩm 5. Tuy nhiên nguồn vổn có hạn nên phải
cân đối, đàu tư theo thứ tự ưu tiên hàng năm, riêng Làng Yang Roong 2 Điện lực
TP.Kon Tum sẽ lập phương án trình cấp trên xem xét trong thời gian đến. Do đó
để đảm bảo an toàn sử dụng điện trong nhân dân, cho đến khi có nguồn von đê
đầu tư, đề nghị UBND xã Đắk cấm tuyên truyền nhân dân trên địa bàn chủ động
kiểm tra khắc phục các đường dây điện sau công tơ, phòng tránh các tai nạn điện
đáng tiếc có thế xảy ra.
III. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:
1.
Cử tri phường Ngô Mây kiến nghị: Công ty Đông Sáng sản xuất, chể
biển gỗ tại thôn Thanh Trung xả khói, bụi, mùi hôi gây ô nhiễm môi trường, ảnh
hưởng đen đời sống của nhân dân và xây dựng nhà xưởng lấn chiếm đường bờ
mương, xây dựng ra sát vớỉ đường Quốc lộ 14. Đe nghị các cấp, các ngành kiếm
tra, xử lý.
Trả lời:
UBND thành phổ đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
phối hợp vói Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị thành phố,
ƯBND phường Ngô Mây tổ chức kiểm tra Xưởng chế biến gỗ của Công ty
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TNHH Đông Sáng Kon Tum, tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, k-ểt quà
như sau:

- về môi trường: Đoàn kiểm tra đã lấy 02 mẫu môi trường không khí
xung quanh tại 02 nhà dân (nhà bà Bạch Thị Hương và bà Hoàng Thị Nghiệp)
gần khu vực Nhà xưởng đê phân tích, đo đạc. Kêt quả đo đạc các thông sô như:
Vi khí hậu, tiếng ồn, c o , SƠ2, N 0 2, bụi lơ lửng tại 02 vị trí trên đều nằm trong
giới hạn tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép. Qua buổi làm việc, Đoàn kiêm tra yêu
cầu Công ty TNHH Đông Sáng Kon Tum có biện pháp thu gom, xử lý triệt để ô
nhiễm bụi, mùi hôi phát tán ra môi trường, tránh ảnh hưởng đên dân cư xung
quanh.
- Đối với việc Công ty TNHH Đông Sáng Kon Tum xây dựng Nhà xưởng
lấn chiếm đường bờ mương thủy lợi, UBND thành phô đã có Văn bản sô
2485/UBND-TH, ngày 27/10/2017 chỉ đạo Công ty sớm có biện pháp di dời các
hạng mục công trình này vào trong phần diện tích đất được cấp thẩm quyền
công nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị và hoàn thành việc di dời trước ngày
15/12/2017. Đồng thời, giao UBND phường Ngô Mây tăng cường giám sát việc
chấp hành đối với các nội dung nêu trẽn, kịp thời phổi hợp với các đơn vị liên
quan xử lý hoặc báo cáo UBND thành phổ xem xét, xử lý theo quy định nêu
Công ty TNHH Đông Sáng Kon Tum không, chậm châp hành.
2. Cử tri xã Hòa Bình kiến nghị: Đe nghị thành phố quan tâm chỉ đạo xử
lý những sai sót trong công tác cấp giấy chứng nhận QSĐ đất lần đầu cho nhân
dân (sổ liệu không chính xác, cảp quả nhiêu bìa cho một khu ruộng tập
trung...)..
Trả lời:
- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất tập trung trên địa bàn xã Hòa Bình được Sở Tài nguyên và
Môi trường hợp đồng thuê Công ty TNHH MTV địa chính Bình Nguyên thực
hiện. Khi triển khai thực hiện do các hộ gia đình, cá nhân không có đơn đê nghị
được cấp một (01) Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất nên việc câp Giây
chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất đã được cấp theo từng thửa đất theo Khoản 1, Điêu 98 Luật Đât đai năm
2013.
- Hiện nay, nếu các hộ có nhu cầu cấp một (01) Giấy chửng nhận chung
cho các thửa đất nông nghiệp tại xã Hòa Bình thì đê nghị các hộ gia đình có đơn
đề nghị (kèm theo danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người
được giao quản lý theo Mầu 04c/ĐK Thông tư 24/20Ỉ/TT-BTNMT, ngày
19/5/20ỉ 4 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và nộp hô sơ tại UBND xã Hòa
Bình để được cấp đổi các Giấy chửng nhận theo quy định.
- Đối với các trường hợp có sai sót, đề nghị UBND xã Hòa Bình thống kẽ,
tổng hợp để cấp đổi Giấy chứng nhận cho nhân dân.
3. Ông Nguyễn Đức Tuyến - Tổ dân phổ 08, phường Thống Nhất kiến nghị:
Đề nghị thành phố quan tâm xem xét giao một phân diện tích đât tại diêm Trường
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mầm non Thủy Tiên tại tổ dân phố 08, phường Thống Nhất cho nhân dân tổ 08 xây
dựng hội trường (nhà văn hóa) tố dân phố phục vụ cho nhân dân sinh hoạt, hội họp.
Trả lời:
- Trường Mầm non Thuỷ Tiên là trường học thuộc Đe án xây dựng trường
học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020. Do không đáp ứng được yêu câu
về cơ sở vật chất (CSVC) nên nhiều phụ huynh phải đưa con em mình đi gứi ở
một số địa bàn khác, gây áp lực cho các trường trên địa bàn các phường nội
thành.
- Năm 2016, trường Mầm non Thuỷ Tiên được UBND thành phố đẩu tư
04 phòng học, 01 bếp ăn một chiều và 02 phòng chức năng hiệu bộ, so với nhu
cầu để xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia hiện nay, trường Mâm non
Thuỷ Tiên vẫn còn thiếu nhiều về c s v c . Đặc biệt trong năm học 2016-2017,
2017-2018 do thiếu phòng học nên tại điểm chính nhà trường vẫn phải bố trí tạm
01 phòng hội trường làm phòng học tạm cho trẻ.
- Để trường Mầm non Thuỷ Tiên đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình đề ra,
UBND thành phố sẽ tiểp tục đầu tư xây dựng bổ sung thêm cho trường Mâm
non Thuỷ tiên một số hạng mục như phòng học, phòng chức năng hiệu bộ. Tuy
nhiên, về đất tại điểm trường chính hiện nay chỉ có 1.318 m2, không thê đâu tư
xây dựng bổ sung c s v c , nên việc đầu tư có thể xem xét tại diêm Trường mâm
non Thủy Tiên tại tổ dân phố 08, phường Thống Nhất. Do vậy, không thê giao
một phần diện tích đất tại diêm trường mâm non Thủy Tiên tại tô dân phô 8,
Phường Thông Nhât cho nhân dân tô 8 xây dựng hội trường (Nhà văn hóa) tô
dân phố.
4. Ông A Khoan - Thôn Plei Sar, xã la Chim kiển nghị: Đe nghị giải
quyết dứt điểm vụ việc bà con thôn Plei Sar, Lâm Tùng lấn chiếm đất của nhà
nước tại thôn Plei Sar đế bà con hiêu và an tâm lao động, sản xuât.
5. Bà Bùi Xuân Trung, thôn Nghĩa An, xã la Chim kiến nghị: Nếu có chủ
trương làm đơn xin cấp đất đổi với các hộ thiếu đất ở, đất sản xuất thì nên triẽn
khai cho tất cả các hộ dân trên địa bàn xã, còn nếu cho thôn Plei Sar, Lâm Tùng
đăng ký thì các thôn khác sẽ kiến nghị.
Trả lòi kiến nghị 4, 5:
- Vụ việc các hộ dân thôn Plei Sar và thôn Lâm Tùng, xã la Chim cản trở
việc sử dụng đất của Công ty cao su Kon Tm tại thôn Plei Sar, xã la Chim là
hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc đã được UBND tỉnh, Thành uỷ Kon Tum và
UBND thành pho Kon Tum, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cấp ủy,
chính quyền xã la Chim phối hợp với Nông trường Cao su la Chim và các cơ
quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân
chấp hành pháp luật, tự giác tháo dỡ lêu bạt dựng trái phép; tô chức các cuộc đôi
thoại với người dân Plei Sar, thôn Lâm Tùng, xã la Chim; vận động bà con kê
khai đầy đủ, chính xác, kịp thời về việc thiếu đất sản xuất đế có biện pháp giải
quyết thỏa đáng.
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- Đe giải quyết tình hình vụ việc lấn chiếm đất đai trái pháp luật tại xã la
Chim, ƯBND thành phố đã tổ chức họp dân PleiSar tại trụ sở ƯBND xã la
Chim. Tại cuộc họp ƯBND thành phố Kon Tum đã công bổ Quyết định thanh
tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã la Chim từ trước đên
nay; UBND xã la Chim thông báo kêt quả tiêp nhận đơn trình bày khó khăn vê
đất ở, đất sản xuất của các hộ dân thôn Plei Sar xã la Chim.
- Qua rà soát thì hiện nay trên địa bàn thôn Lâm Tùng và thôn Plei Sar, xã
la Chim có 16 hộ gia đình thiếu đất ở và 74 hộ gia đình thiếu đất sản xuất.
- Hiện nay UBND tỉnh đã có chủ trương thu hồi diện tích đất tại lô số 15,
16 (khoảng 28ha) của Công ty TNHH MTV cao su Kon Turn tại thôn Plei Sar,
xã la Chim để thực hiện giãn dân tách hộ lập vườn theo chương trình nông thôn
mới. Do đó, sau khi có quyết định thu hồi phần diện tích đất trên, ƯBND thành
phố sẽ xây dựng phương án sử dụng đất cụ thế để bố trí, sử dụng diện tích đât ở,
đất sản xuất cho các hộ thiếu đât ở, đât sản xuât cho nhân dân thôn Plei Sar, xã
la Chim theo đúng quy định.
IV. Lĩnh vưc đô thi:
«

*

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Tổ dân phố 01, phường Duy Tân kiến
nghị: Vấn đề cây xanh trên vỉa hè đường Ngô Sỹ Liên, theo nghiên cứu cá nhân,
loại cây này thải ra hương độc hại lại có nguy cơ gãy đô. Đê nghị Công ty cô
phần Môi trường đô thị Kon Turn thay thế loại cây khác cho phù hợp.
Trả lời: ƯBND thành phổ giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với các
đơn vị liên quan (UBND phường Duy Tân và Công ty CP Môi trường đô thị)
kiểm tra đế xác định việc kiến nghị của cử tri vê loại cây thải ra hương độc (do
cử tri kiến nghị không nói rõ ỉ oại cây gì thải ra hương độc). Sau khi làm việc
được biết cây thải ra hương độc như kiến nghị của cử tri là cây Hoa Sữa, tuy
nhiên thực tể tại đường Ngô Sỹ Liên không có cây Hoa Sữa mà chỉ có các loại
cây như: Sao đen, Lộc Vừng, Sanh, Sưa, So đo Cam, Bàng, Tùng Bách. Hiện
nay các thành phố trong cả nước còn dùng các loại cây này để trồng cây xanh đô
thị, chưa có một nghiên cứu khoa học cụ thê nào kêt luận các loại cây nói trên
thải ra hương độc. Trong các loại cây nói trên có cây So đo Cam sinh trưởng và
phát triển kém do không phù hợp với điêu kiện khí hậu, thô nhưỡng. Trước măt,
UBND thành phố đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị rà soát căt tỉa cây xanh
trên đường Ngô Sỹ Liên để đảm bảo an toàn, tránh các trường hợp gãy, đô xảy
ra và từng bước thay thế cây So đo Cam nói trên.
2. Cử tri tổ dân phổ 2, phường Duy Tân kiến nghị: Đe nghị ƯBND thành
phố cho thông 02 tuyến đường Mai Hắc Đe và Ngô Sỹ Liên, đế bà con hai tuyên
đường trên làm biên sô nhà (vìphải thông đường thì mới được ỉàm biên sô nhà).
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố giao phòng Quản lý đô thị
phối hợp các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra và nhận thấy: Hiện nay, tuyên
đường Ngô Sỹ Liên (đoạn Nguyễn Thiện Thuật đến Bùi Văn Nê); đường Mai
Hắc Đe (đoạn đường quy hoạch đển Bùi Văn Nê) chưa được đâu tư xây dựng.
Việc đàu tư XD hoàn thiện tuyến đường cần nguồn kinh phí lớn, tuy nhiên trong
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năm 2017 chưa thể bố trí kinh phí để đầu tư. Việc thực hiện, UBND thành phố
giao các đơn vị chuyên môn đề xuất phương án, chọn giải pháp xây dựng hợp lý
để bổ sung vào Kế hoạch trung hạn 2016-2020.
Liên quan đến việc đánh sổ và gắn biển số nhà các đoạn đường nêu trên,
UBND thành phố có ý kiến như sau:
- Đoạn hẻm 70 - Đinh Công Tráng tnay là đường Mai Hắc Đe): Các hộ
dân có nhu cầu cấp biển số nhà, đê nghị liên hệ với ƯBND phường Duy Tân đê
được hướng dẫn theo quy định.
- Đoạn Nguyễn Thiện Thuật - Bùi Văn Nê (đường Ngô S ĩ Liên): Trước
mắt, để giải quyết nhu cầu cho người dân có địa chí để liên hệ khi chưa đủ điều
kiện đàu tư xây dựng đoạn đường này, ƯBND thành phố giao ƯBND phường
Duy Tân tiến hành thống kê hiện trạng số hộ dân đoạn đường nêu trên; tổ chức
lấy ý kiến đổi với việc đánh sổ nhà theo đường hẻm Bùi Vãn Nê. Neu được sự
đồng thuận của người dân, yêu cầu ƯBND phường Duy Tân khân trương thực
hiện việc khảo sát đánh số và gắn biển số cho nhân dân. về lâu dài, khi tuyên
đường Ngô Sỹ Liên được đẩu tư xây dựng; UBND phường Duy Tân có trách
nhiệm rà soát, đánh số và gắn biển số nhà cho nhân dân trên toàn tuyến.
3. Cử tri tổ dân phố 2, phường Duy Tân kiến nghị: Đề nghị ƯBND thành
phố xem xét một số điểm quy hoạch treo không có khả thi tại tô 02 như: Diêm
quy hoạch đất công cộng, đât ở xen cây xanh tại hẻm 325 đường Sư Vạn Hạnh
thuộc tờ bản đồ số 23.
Trả lời: Việc xem xét điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình
thực tế của địa phương được thực hiện theo kể hoạch của UBND tỉnh. Thời gian
qua, trên cơ sở đề nghị của ƯBND các phường, ƯBND thành phô đã trình
UBND tỉnh xem xét điều chỉnh và đã có ý kiến thông nhât tại các Văn bản sô
2140/UBND-HTKT, ngày 08/9/2016; Văn bản số 3260/UBND-HTKT, ngàỵ
28/12/2016... Do đó, đề nghị UBND phường Duy Tân khấn trương rà soát, bổ
sung các vị trí đề nghị và gửi về phòng Quản lý đô thị trong tháng 11/2017 đê
tổng hợp tham mưu UBND thành phố báo cáo ƯBND tỉnh xem xét, quyêt định.
4. Cử tri tổ dân phố 3, phường Duy Tân kiến nghị: Có 2/3 số hộ sổng
trong vùng đất quy hoạch đã lâu. Vậy đê nghị các câp có thâm quyên xem xét
cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp chuyển sang đất ở để
người dân yên tâm làm ăn sinh sống.
Trả lời:
- Trong thời gian qua, ƯBND thành phổ đã nhận các ý kiến đề nghị của
UBND phường Duy Tân kiến nghị (khu vực hẻm 89 và I4Ỉ, đường Vỗ Nguyên
Giáp) liên quan đển việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch tại khu vực này. Qua
kiểm tra các vị trí đề nghị điều chỉnh quy hoạch thuộc Đô án Điêu chỉnh cục bộ
quy hoạch chung xây dựng khu vực phía Bắc thành phố Kon Turn, được ƯBND
tỉnh Kon Turn phê duyệt tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND, ngày 31/12/2009.
- Đến nay, tại khu vực này thời hạn hiệu lực của Đô án quy hoạch không
còn áp dụng được nữa. Lý do: Khu vực này đã có Đồ án điều chỉnh Quy hoạch

chung thành phố Kon Tum đến năm 2030 thay thế; mặt khác, tại khu vực này
chưa có quy hoạch phân khu. Do vậy, việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch của cử
tri UBND phường Duy Tân là chưa có cơ sở để xem xét.
Từ lý do nêu trên, UBND thành phố báo cáo ƯBND tỉnh xem xét, cho chủ
trương để lập quy hoạch phân khu tại khu vực này (tại Báo cáo so 459/BCƯBND, ngày 17/8/20ỉlc ủ a ƯBND thành pho), nhằm giải quyết các vấn đề mà
cử tri quan tâm trong thời gian qua. Sau khi có ý kiên của UBND tỉnh, UBND
thành phố sẽ triển khai thực hiện.
5. Ông Phạm Đức Thịnh - Tổ dân phố 01, phường Thắng Lợi kiến nghị:
Đường KaPaKơLơng chưa có biển tên đường, đề nghị phòng Quản lý đô thị
thành phố lắp biển tên đường tại các đoạn đường ngã ba, ngã tư đê nhân dân
biết.
Trả lời: Giao UBND phường Thắng Lợi dùng nguồn kinh phi được
UBND thành phố Kon Turn phân bổ tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND, ngày
07/7/2017 để thực hiện lắp đặt trụ, biển báo tên đường tại 02 giao lộ Trân Hưng
Đạo - Kapakơlơng và Kapakơlơng - Phan Chu Trinh, hoàn thành trong tháng
11/2017.
6. Ông Phạm Đức Thịnh - Tổ dân phố 01, phường Thắng Lợi kiến nghị:
Đề nghị Công ty cổ phần MTĐT Kon Turn cắt tỉa cây xanh đường KaPaKơLơng
(đoạn từ Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh) vì dễ đô ngã trong mùa mưa
gió, gây nguy hiếm cho người qua lại.
Trả lòi: về kiến nghị của cử tri, UBND thành phố Kon Turn đã giao
Công ty CP Môi trường đô thị Kon Turn hoàn thành việc cắt tỉa cây xanh đường
KaPaKơLơng.
7. Bà Lê Thị Lịch (khu tập thể bộ đội) - Tổ dân phố 05, phường Thẳng
Lợi kiến nghị: Việc thu gom rác mỗi hộ ký hợp đồng với Sư đoàn 10 là 25.000
đồng/tháng/hộ nhưng Công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Turn chỉ thu gom
một tuần ba lần là không đảm bảo, gây mùi hôi thôi ảnh hưởng đên khu dân cư.
Đề nghị Công ty cổ phần MTĐT Kon Turn phải thu gom rác hàng ngày hoặc thu
mức phí thâp hơn so với mặt băng chung của thành phô.
Trả lời:
- Khu vực Làng quân nhân Sư đoàn 10 (Tổ dân pho 05, phường Thẳng
Lợi) Công ty c ổ phần môi trường đô thị Kon Turn không tô chức thu gom rác
thải sinh hoạt và không thu phí dịch vụ.
- Việc các hộ gia đình quân nhân đỏng phí 25.000 đồng/tháng/hộ được
biết là khoản thu để Sư đoàn 10 chi trả cho Công ty cổ phần kiên trúc môi
trường ý tưởng Hoàn Mỹ (đem vị ký hợp đồng với Sư đoàn 10 thực hiện việc thu
gom, vận chuyến và xử lý rác thài sinh hoạt).
- Công ty Cổ phần môi trường đô thị Kon Turn ký hợp đồng với Công ty
cổ phần kiến trúc môi trường ý tưởng Hoàn Mỹ4 với nội dung hợp đông xác
4 Hợp đồng số 16812/2017/HĐTGR, ngày 01 /7/2017.
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định Công ty c ổ phần môi trường đô thị Kon Tum có trách nhiệm vận chuyên
rác thải sinh hoạt khu vực Làng quân nhân Sư đoàn 10 {Tô dân phô 05, phường
Thẳng Lợi) từ 17 giờ đển 20 giờ 30 phút vào các ngày thứ ba, thứ năm và chủ
nhật trong tuần.
Do đó, cử tri có thể phản ánh ý kiến lên đơn vị quản lý Làng quân nhân
Sư đoàn 10 để được xem xét, giải quyết.
- Riêng việc thu phí gom rác của Công ty c ổ phần môi trường đô thị Kon
Turn hợp đông với các hộ dân theo giá quy định của UBND tỉnh {đôi với các hộ
trong đường hẻm là: ỉ 0.000 đông/thảng/hộ; đôi với các hộ trên đường lộ là:
ỉ 2.000 đồng/tháng/hộ).
8. Cử tri Tổ 15, phường Quang Trung kiến nghị: Một số cử tri chưa thống
nhất với nội dung Báo cáo số 407/BC-ƯBND, ngàỵ 27/7/2017 về việc trả lời ý
kiên, kiên nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư. Cụ thê:
- Hệ thống cáp viễn thông hiện nay vẫn ở dưới mái nhà vòm của nhà dân.
- Vấn đề chặt tỉa cây xanh tại tuyến đường Lạc Long Quân vẫn chưa thực
hiện.
- Điện công lộ dân đóng góp để bắt nay mong muổn giao cho Nhà nước
quản lý nhưng trả lời như vậy cử tri không nhất trí.
Trả lời:
- Đối với hệ thống cáp viễn thông: Việc hệ thống cáp viễn thông hiện nay
vẫn ở dưới mái nhà vòm của nhà dân là do công tác thực hiện việc gông bó cáp
(bao gồm các loại dây cáp trên trụ điện của Điện lực thành pho quản lý). Hiện
nay chưa thực hiện đển khu vực tổ 15, phường Quang Trung, phần công việc
này đã được Điện lực thành phố và Xí nghiệp Điện cọ triên khai thực hiện từ
giữa năm 2016. Do khối lượng thực hiện lớn nên dự kiên đên cuôi năm 2017 sẽ
hoàn thành {trước đó UBND thành phô đã có Văn bản sô 589/UBND-TH ngày
0 ỉ /4/2016 đề nghị Điện lực thành phô xây dưng kê hoạch gông bó cáp viên
thông và chinh trang đô thị). Riêng tuyến đường Lạc Long Quân và một sô
tuyến khác thuộc tổ 15, phường Quang Trung, Xí nghiệp Điện cơ sẽ ưu tiên thực
hiện trong thời gian sớm nhất.
- Đã hoàn thành việc chặt tỉa cây xanh tại tuyến đường Lạc Long Quân.
- Đổi với đề nghị lắp điện công lộ: Hiện nay UBND thành phổ chưa có
chủ trương tiếp nhận, vận hành, sửa chữa hệ thống điện công lộ mà nhân dân
quản lý. UBND thành phố chỉ hồ trợ tiền điện cho hệ thống này.
9. Ông Trịnh Văn Lợi - Thôn Phương Quý 01, xă Vinh Quang kiến nghị:
Hiện nay đất quy hoạch các dự án treo trên địa bàn liên quan đên đât ở của nhân
dân, gây khó khãn cho nhân dân khi chuyên đôi mục đích sử dụng đât và xây
dựng một sổ công trình khi có nhu cầu. Đề nghị các cấp có thâm quyên xem xét
điều chỉnh như thế nào cho phù hợp, để nhân dân ổn định cuộc sống, hoặc
xây dựng nhà ở, công trình khi có nhu cầu.
Trả lòi:
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- Thực hiện Văn bản số 3260/UBND-HTKT, ngày 28/12/2016 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành
phố Kon Tum và ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 525/SXD-QHKT, ngày
18/5/2017 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên địa bàn thành phô Kon Tum.
UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị có Văn bản5 đê nghị UBND
các xã, phường làm rõ các nội dung liên quan đên việc điêu chinh cục bộ quỵ
hoạch xây dựng; và tiếp tục rà soát các vị trí đê nghị điêu chỉnh quy hoạch bô
sung trên địa bàn các phường (thuộc thẩm quyển phê duyệt của UBND thành
phổ Kon Tum). Đen nay, UBND xã Vinh Quang chưa bổ sung, cung cấp các giấy
tờ liên quan. Do vậy, UBND thành phố chưa có cơ sở xem xét, trình cấp có thấm
quyền điều chỉnh quy hoạch.
- Để giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến điều chỉnh quy hoạch,
ƯBND thành phố yêu cầu ƯBND xã Vinh Quang khẩn trương cung cấp, bổ sung
đầy đủ các giấy tờ theo hướng dẫn của phòng Quản lý đô thị tại Văn bản sô
186/QLĐT-TH ngày 26/5/2017 gửi về ƯBND thành phố (qua phòng Quản lý đô
thị) để xem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, hoàn thành trong
thang 11/2017.
10. Ông Nguyễn Nhân - Thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang kiến nghị:
Quy hoạch đường tránh thành phô Kon Tum đi qua thôn Phương Quý 1, xã
Vinh Quang được phê duyệt nãm 2014, khi nào triên khai thực hiện. Nêu
không thực hiện vì không khả thi, đề nghị hủy bỏ quy hoạch đê nhân dân thực
hiện các quyền theo luật đất đai năm 2013.
Trả lời; Căn cử Quyết định số 381/QĐ-ƯBND, ngày 09/2/2014 cua
UBND thành phố Kon Tum về việc phê duyệt Đô án QHCT (tỷ lệ 1/500) Khu
trung tâm phường Vinh Quang, thành phô Kon Tum. Đường quy hoạch mà cừ
tri Nguyễn Nhân kiến nghị là trục đường giao thông chính hướng Băc - Nam
{rộng 43m) phường Vinh Quang, tập trung các công trình kiên trúc lớn: Khu cơ
quan hành chính sự nghiệp, các công trình công cộng và các công trình dịch vụ thương mại, chạy xuyên suốt nối thẳng với khu làng nghề truyên thông, khu
công viên cây xanh, gắn kết với trục giao Đông - Tây Băc tạo nên tuyên cảnh
quan đô thị cho khu vực. Do đó, tuyển đường nói trên cân có lộ trình thực hiện
đầu tư theo quy hoạch được duyệt. Việc triển khai thực hiện tuyên đường trẽn
cần nguồn kinh phí tương đối lớn, trong kê hoạch năm 2017 không có ghi vòn.
Do vậy thành phố ghi nhận và sẽ bổ sung vào kể hoạch đâu tư trung hạn trong
thời gian đến.
11. Cử tri Phạm Văn Thanh - Tổ dân phố 12, phường Thống Nhất kiến nghị :
Đường Tràn Phú {trước trường cấp lỉĩ) và đường Trần Hưng Đạo {trước trụ sở
ƯBMTTQVN thành phổ) cần dam bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp theo tiêu chí của
thành phố đã đề ra. Đe nghị Thành phố chỉ đạo phòng Quản lý đô thị căm biên
cấm, dừng đỗ xe trước cổng đi vào Khối Mặt trận và các Đoàn thê thành phô. Vì
theo Điều 18 của Luật giao thông đường bộ quy định việc dừng, đô xe cách công

5số 186/QLĐT-TH, ngày 26/5/2017
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cơ quan 05 mét. Nhưng thời gian qua xe ô tô thường xuyên đậu đỗ trước cơ quan
làm ảnh hưởng việc Cán bộ công chức và người dân vào, ra cơ quan.
Trả lời: Căn cứ tại Điểm e và h, khoản 4 Điều 18 của Luật Giao thông
đường bộ năm 2008 quy định không được dừng, đỗ xe trên đường bộ tại các vị
trí: “iVơ/ đường giao nhau và trong phạm vỉ 5 mét tỉnh từ mép đường giao nhau”
và “Trước công và trong phạm vỉ 5 mét hai bên công trụ sở cơ quan, tô chức".
Do vậy không nhât thiêt phải lăp đặt biên báo câm dừng xe, đô xe. Vì nêu lăp đặt
theo đề nghị của cử tri thì trên các tuyến đường tại vị trí cổng của các cơ quan, tô
chức đều phải lắp đặt biển báo. Như vậy là không hợp lý. Việc xe ô tô thường
xuyên dừng, đồ tại đường Trần Phú (trước trường cấp ///) và đường Trần Hưng
Đạo ttrước trụ sở ƯBMTTQVN thành phổ) theo phản ánh cử cử tri, UBND thành
phố tiếp thu và sẽ chỉ đạo Công an thành phố, UBND phường Thống Nhât kiêm
tra, xử lý theo quy định.
12. Cử tri Y Hlưr - Thôn Kontum Kơnâm, phường Thống Nhất kiến nghị:
Đe nghị cấp trên xem xét lại việc tách tên đường đoạn đường vào thôn tên Nông
Quổc Chấn và đoạn đường từ trường Nguyễn Tất Thành tên Nguyễn Huệ đã phù
hợp chưa.
Trả lời: Theo nội dung ý kiến của cử tri Y Hlưr ở thôn KonTum Kơnâm.
Ngày 01/9/2017, UBND phường Thống Nhất đã tổ chức buổi họp lẩy ý kiến cùa
các hộ dân sinh sổng trên dọc tuyến đường này. Tại buổi họp có 24 hộ dân tham
dự cùng có ý kiến thống nhất với tên đường Nông Quốc Chấn như hiện tại đã
đặt tên và không đồng ý với việc điều chỉnh điểm đầu, điếm cuôi của tuyên
đường này.
13. Cử tri phường Ngô Mây kiến nghị: Năm 2016 nhà nước quy hoạch
Khu công nghiệp Hòa Bình giai đoạn 2; Cụm công nghiệp Thanh Trung tại thôn
Thanh Trung, phường Ngô Mây và có thông báo câm nhân dân trông cây trên
phần đất đã quy hoạch. Đến nay việc quy hoạch vẫn chưa thực hiện, đê nghị các
cấp các ngành trả lời cho nhân dân biết việc quy hoạch có thực hiện hay không,
để nhân dân biết tiến hành sản xuất cho kịp thời vụ.
Trả lời: Dự án: Cụm công nghiệp Thanh Trung tại thôn Thanh Trung,
phường Ngô Mây thành phố Kon Tum được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên
cứu khả thi tại Quyết định số 1312/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016 và chuẩn bị triển
khai công tác kiểm đếm, đo đạc để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng xây
dựng công trình. Tuy nhiên, sau khi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các
Phòng, Ban liên quan kiểm tra quy hoạch vị trí khu đất xây dựng dự án thì hiện
nay Khu đất này nằm trong vùng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kêt hợp
phát triển kinh tế xã hội, tổng diện tích 600ha. Do vậy dự án đang chờ UBND
tỉnh làm việc với Bộ Quốc phòng. Sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng, UBND
thành phổ sẽ thông báo cho nhân dân biết có thực hiện, hay không thực hiện dự
án.
14. Ông Lê Ngọc Vĩnh - Đại diện cử tri tổ 04, phường Quang Trung kiến
nghị: Vừa qua, tỉnh, thành phố có chủ trương thay đổi biển sổ nhà theo quy định
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của Bộ Xây dựng. Nhưng qua thực tế hiện nay một số biển số nhà và các tuyến
hẻm không thống nhất. Đe nghị xem xét.
Trả lời:
- Thời gian qua ƯBND thành phố đã chỉ đạo ƯBND các phường6 kiểm
tra, rà soát việc găn biên sô nhà trên địa bàn 10 phường, thành phô Kon Tum, cụ
thể: “Kiểm tra, rà soát công tác đánh số, gắn biến sô nhà đã gãn ớ các tuyên
đường trên địa bàn phường. Đối với những trường hợp gắn biển sổ nhà không
đủng theo quy định phải có biện pháp khắc phục kịp thời tránh tình trạng không
thống nhất giữa biên sô cũ và mới {làm việc, hướng dân các hộ dân lăp đặt biên
số nhà đủng theo quy định)”.
- Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố yêu cầu UBND phường
Quang Trung nghiêm túc thực hiện Văn bản số 452/UBND-TH, ngày 08/3/2017
của UBND thành phố.
15. Ông Lưu Văn Sanh - Tổ dân phổ 09, phường Thống Nhất kiến nghị: Đe
nghị thành phổ quan tâm quy hoạch hệ thống mương thoát nước cho thôn
KonHraChót.
Trả lời: Việc đề nghị đầu tư quy hoạch mương thoát nước của cử tri tại
thôn KonHraChot là cần thiết, UBND thành phó tiếp thu và ghi nhận ý kiên.
Tuy nhiên, trong năm 2017 chưa thể bổ trí kinh phí để đầu tư. Việc thực hiện,
UBND thành phổ giao các đơn vị chuyên môn kiểm tra và đề xuất phương án,
chọn giải pháp xây dựng hợp lý để bổ sung vào Kế hoạch trung hạn 2016-2020.
16. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Tổ dân phố 01, phường TCiống Nhất kiến nghị:
Đe nghị cấp trên giải quyết vấn đề ngập nước cục bộ ở một sô khu vực trên địa bàn
phường khi trời mưa đất sạt lở chắn dòng chảy thoát nước mương chính sau nhà bia
tưởng niệm 81 liệt sỹ, phường Quyết Thắng.
Trả lời:
- Hiện nay trên địa bàn thành phố Kon Tum, hệ thống thoát nước chưa được
đầu tư, cải tạo đòng bộ (hệ thắng mương thoát nước nhỏ, không đảm bảo tiêu thoát
nước; một sổ tuyển đường chưa được đầu tư hệ thông thoát nước) nên vân còn tinh
trạng ngập úng cục bộ tại một số điểm khi mưa lớn, kéo dài. Tuy nhiên đê cải tạo
lại hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố cần chi phí đầu tư rất lớn, UBND
thành phố không đủ khả năng để cho đầu tư một lần. Trước mắt, UBND thành phố
ưu tiến cải tạo các diêm ngập úng sâu, một sô khu vực khác sẽ được khăc phục
trong các giai đoạn về sau.
- Riêng việc sạt lở mương thoát nước chắn đòng chảy sau Nhà bia tưởng
niệm 81 liệt sỹ: Sau khi kiểm tra thực tế hiện trạng, không có hiện tượng sạt lở,
chắn đòng chảy mương thoát nước sau Nhà bia tưởng niệm 81 liệt sỳ, phường
Quyết Thắng như ý kiến của ông Nguyên Văn Ngọc. Khu vực sạt lở do kè đât của
Chùa Hồng Từ gây ra. UBND thành phố giao UBND phường Quyết Thắng làm
việc với chùa Hồng Từ có kể hoạch khắc phục việc sạt lở kè đẩt của chùa gây ảnh
hưởng đến đòng chảy.
Văn bàn số 452/UBND-TH, ngày 08/3/2017
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17.
Ông Lê Văn Đáo - TDP02 ; bà Lâm Thị Điệp - TDP07, phường Duy
Tân kiến nghị; Việc thu gom rác của Công ty cô phân MTĐT Kon Tum tại một
số tuyến đường tổ 07, phường Duy Tân thời gian gân đây còn chưa sạch, tình
trạng đất đá trên đường không được thu gom kịp thời gây nguy hiêm cho người
tham gia giao thông, đề nghị xem xét, giải quyết.
Trả lời: Công ty c ổ phàn Môi trường đô thị Kon Tum luôn cố gắng để
thu dọn đất, cát, đá tràn ra đường sau mưa, tuy nhiên có những trường hợp
không thể thu dọn kịp thời trước khi người dân tham gia giao thông do những
cơn mưa kéo dài. Trong thời gian đển, Công tỵ Cô phân Môi trường đô thị Kon
Tum sẽ tập trung hơn nữa trong công tác này đê đảm bảo an toàn giao thông.
V. Lĩnh vực văn hóa- xã hội:
1. Bà Đặng Thị Lệ Xuân - Thôn Nghĩa An, xã la Chim kiến nghị: Con tôi
học tại Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu xã la Chim, ngay từ đâu năm
học tôi đã đóng bảo hiêm cho con tôi, khi con tôi bị đau, tôi có đên trường liên
hẹ để lấy bảo hiểm để đi khám chừa bệnh cho con tôi. Khi tôi lên hỏi thì nhà
trường không đưa, mãi đến tháng 3/2017 nhà trường mới đưa thẻ bảo biêm cho
con tòi. Đề nghị các cấp làm rõ việc này với nhà trường.
Trả lời:
- Qua ý kiến kiến nghị cử tri của bà Đặng Thị Lệ Xuân, thôn Nghĩa An.
Trường THCS Phan Bội Châu và UBND xã IaChim đã mời bà Đặng Thị Lệ
Xuân làm việc để trả lời cụ thể nội dung trên. Qua buổi làm việc thì thời gian
trên là tháng 3/2016.
- Việc đóng BHYT học sinh năm 2016 tại trường THCS Phan Bội Châu
đối với em Nguyễn Thị Mỹ Linh nhà trường đóng BHYT và phát thẻ không kịp
thời, đến tháng 3/2016 học sinh mới được nhận thẻ BHYT của năm 2016. Phòng
GD&ĐT thành phố đã kịp thời phát hiện và chỉ đạo nhà trường rà soát, trả lại sô
tiền đóng chậm cho học sinh tháng 01 và tháng 02/2016. Đã phát thẻ BHYT cho
học sinh từ tháng 03/2016.
- Phòng GD&ĐT thành phổ đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối
với Hiệu trưởng trường THCS Phan Bội Châu, UBND thành phô đã ra quyêt
định chuyển công tác đến đơn vị khác và đê nghị, xử lý cho thôi việc đôi với
nhân viên kế toán nhà trường.
2. Bà Ngô Thị Hồng Thắm - Đại diện cử tri tổ 04, phường Quang Trung
kiến nghị: Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyên thông tăng cường công tác tuyên
truyền nhàm hạn chế việc dán rao vặt ở các tuyên đường; xem xét thành lập
Trung tâm quảng cáo nhằm hạn chế việc một sô người dân dán quảng cáo rao
vặt tại một số tuyến đường ảnh hưởng đến việc xây dựng tuyến phố văn minh
của phường (tổ 05, tổ 17).
Trả lời: Trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyên các quy định liên quan đẻn
hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phô trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Tuyên truyên, vận động các tô chức, cá nhân nghiêm chỉnh châp hành
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luật quảng cáo; tự giác tháo dở, làm sạch tờ rơi, không viết, vẽ quảng cáo trên
cột điện, bờ tường; không quảng cáo rao vặt trái quy định, không tiêp tục thực
hiện các hành vi quảng cáo, rao vặt sai quy định7.
- Bên cạnh công tác tuyên truyền, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND 21
xã, phường phôi hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phô tô chức huy
động lực lượng ra quân tháo gỡ tất cả các tờ rơi, áp phích quảng cáo rao vật
không đúng nơi quy định8; chl đạo Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội
thành phố kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh trên 53 lượt tô chức, cá nhân thực hiện
quảng cáo bằng bãng rôn, quảng cáo rao vặt trên trụ điện, cây xanh, tường rào:
trong đó, mời và lập biên bản làm việc 09 lượt, buộc tháo gờ trên 1000 áp phích,
băng ròn thực hiện không đúng quy định của Luật Quảng cáo.
- Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị có liên quan đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn
hóa, thông tin, tuyên truyền, nhất là công tác kiêm tra, chân chỉnh các hoạt động
quảng cáo, rao vặt sai quy định, đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị.

- v ề công tác quy hoạch điểm quảng cáo rao vặt: UBND thành phổ đã có
Công văn 1785/ƯBND-VX, ngày 08/8/2017 trong đó có giao UBND các xã,
phường phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phô bô trí đi êm
dành riêng cho quảng cáo rao vặt tại địa phương.
Qua thực hiện các nội dung trên, hiện nay, tình trạng quảng cáo rao vặt
như dán các tờ áp phích, giấy, sơn vẽ trên các cây xanh, trụ điện, tường rào đã
giảm nhiều so với thời gian trước. Tuy nhiên, để khắc phục triệt đê tình trạng
này cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đặc biệt là quân
chúng nhân dân (vì hoạt động quảng cáo rao vặt là hoạt động phát sinh thường
xuyên, một sổ trường hợp khó xác định đổi tượng thực hiện đê xừ lý). Uy ban
nhân dân thành phố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đông thời chỉ đạo
các cơ quan chuyên môn, UBND 21 xã, phường tăng cường công tác tuyên
tuyền, kêu gọi mỗi quần chúng nhân dân hãy là một tuyên truyền viên đê tuyên
truyền nâng cao ý thức cộng đồng chấp hành nghiêm Luật quảng cáo; đông thời
mồi người dân hãy dành chút thời gian để tháo gỡ các quảng cáo, rao vặt trái
phép tại hàng rào, trụ điện trước nhà m ình..., như vậy sẽ góp phần cho đô thị
Kon Tum xanh, sạch, đẹp và văn minh.
3. Ông Nguyễn Đức Tuyến - Tổ dân phố 08, phường Thống Nhất kiến nghị:
3.1. Đe nghị Thành phổ khi tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh
liệt sĩ tại khu di tích Ngục Kon Tum và Nhà Bia tưởng niệm 81 Liệt sỳ tại phường
Quyểt Thắng cần chỉ đạo phòng Vãn hóa - Thông tin thành phố trang bị loa, đài
đầy đủ.

7 Công vãn 138/VHTT ngày 04/5/2017 cùa Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố về việc chấn chình công tác
quàng cáo trẽn địa bàn thành phố Kon Tum; Công văn 194/VHTT ngày 10/5/2017 cùa Phòng Văn hóa và Thông
tin thành phố vẽ việc tăng cường công tác quàn lý hoạt động quàng cáo rao vặt; Kê hoạch 92/KH-UBND ngáy
13/7/2017 của ửy ban nhân dân thành phố Kon Tum về ra quân gỡ bó các quàng cáo rao vặt không đúng nơi quy
định nhàm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum.
s Kể hoạch 92/KH-UBND ngày 13/7/2017 của ú y ban nhân dân thành phổ Kon Tum về ra quân gõ bỏ các quàng
cáo rao vặt không đúng nơi quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tuni.
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Trả lòi: Việc các đơn vị thực hiện viếng Ngục Kon Tum và Nhà bia
tưởng niệm 81 Liệt sĩ vào các dịp lễ, tểt đề nghị phải chủ động các khâu tô chức
và phục vụ lễ viếng. Đối với thành phố Kon Turn, ƯBND thành phô đã chỉ đạo
Phòng LĐ-TB&XH thành phố chuẩn bị các nội dung phục vụ hoạt động viêng
Ngục Kon Tum và Nhà bia tưởng niệm 81 Liệt sĩ vào các dịp lê, têt của thành
pho, trong đó đã trang bị cho phòng hệ thống loa, đài đầy đủ. Nếu các đơn vị có
nhu cầu, có thể liên hệ Phòng Lao động - TB&XH thành phô đê mượn hệ thông
loa, đài phục vụ hoạt động viếng Ngục Kon Turn và Nhà bia tưởng niệm 81 Liệt
sĩ của đơn vị.
3.2. Tại Ngục Kon Turn và Nhà bia tưởng niệm 81 liệt sỹ cần thaỵ bát nhang
to hơn để có chỗ cắm nhang cho các đoàn đến viếng và bắt điện chiếu sáng đê
phục vụ tốt các dịp lễ, tổ chức tưởng niệm.
Trả lòi:
- Hiện tại Khu di tích lịch sử Ngục Kon Turn do Sớ Văn hóa - Thế thao
và Du lịch tỉnh Kon Turn quản lý. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phô giao
phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phô tham mưu UBND thành phô
có văn bản kiến nghị với Sở Văn hóa —Thê thao và Du lịch tỉnh Kon Turn xem
xét, giải quyết.
- Đối với Nhà bia tưởng niệm 81 liệt sĩ: Việc lắp đặt lư hương để thắp
nhang cần phù hợp với không gian Nhà bia, lư hương hiện tại (phía trước) đã
phù hợp, nếu thay lư hương to hơn nhìn vào sẽ không cân đối. Đối với lư hương
phía sau UBND thành phố sẽ tiếp thu và cho thay thế phù hợp. Đối với hệ thống
điện chiếu sáng của Nhà bia tưởng niệm 81 Liệt sĩ, ƯBND thành phô đã giao
cho Công ty c ổ phàn Môi trường đô thị Kon Turn thường xuyên kiêm tra, bảo
dưỡng nên hệ thống điện chiếu sáng luôn được đảm bảo.
4. Ông Phạm Văn Thanh - Tổ dân phổ 12, phường Thống Nhất kiến nghị:
Các dịp lễ tổ chức tưởng niệm tại ngục Kon Turn cần tố chức thật tôt khâu VSMT,
cần quan tâm làm lối đi, lát gạch và dọn dẹp sạch sẽ khu vực tưởng niệm.
Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố giao phòng Lao động,
Thương binh và Xã hội thành phô tham mưu UBND thành phô có vãn bản kiên
nghị với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Turn xem xét, giải quyêt ý
kiến của cử tri. Vì Khu di tích lịch sử Ngục Kon Turn do Sở Văn hóa Thê thao
và Du lịch tỉnh Kon Turn quản lý.
5. Cử tri xã Đăk cấm kiến nghị: về giáo dục, cử tri còn lo lắng trước tình
hình rất nhiều phụ huynh đang chạy con em mình được vào các trường học nôi
tiếng trên địa bàn thành phô Kon Turn. Thành phô và các ngành liên quan cân có
biện pháp để tránh tình trạng có trường thì học sinh quá đông, có trường lại ít
học sinh.
Trả lòi: Nội dung này UBND thành phố đã trả lời tại Báo cáo số 407/BCUBND, ngày 27/7/2017 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp lần
thứ 4, HĐND thành phổ khóa XI.
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6. Cử tri xã Đãk cấm kiến nghị: Theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP, ngày
21/10/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, như vậy mức trợ cấp cho người từ
đủ 80 tuổi trở lên được hưởng mức 270.000 đồng/ tháng từ tháng 01 năm 2014,
nhưng người từ đủ 80 tuổi trở lên trên địa bàn xã Đăk cấm chỉ được hưởng mức
270.000 đồng/ tháng từ tháng 01 năm 2016 đến nay. Đề nghị UBND Thành phô
xem xét.
Trả lòi: Theo Hướng dẫn số 79/HD-SLĐTBXH, ngày 23/8/2016 của Sở
Lao động- Thưong binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc triến khai thực hiện các
chế độ, chính sách và đối tượng được sửa đổi, bô sung theo Thông tư liên tịch sô
06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính^: Người từ đủ 80 tuôi trở lên không
thuộc diện hộ nghèo mà không có lương hưu, trợ câp bảo hi êm xã hội hàng
tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì được điều chỉnh mức trợ câp xã hội hàng
tháng từ 180.000 đồng/tháng lên 270.000 đồng/tháng từ thời điểm 01/01/2016.
Như vậy Người từ đủ 80 tuổi trở lên trên địa bàn xã Đăk Câm hưởng mức
270.000 đồng/tháng từ tháng 01 năm 2016 là đúng theo quy định.
7. Bà Y Hlưr - Thôn KonTum KơNâm, phường Thống Nhất kiến nghị: Con
em đồng bào DTTS tổt nghiệp đại học, cao đẳng không xin được việc làm, đê nghị
cấp trên xem xét có chính sách giúp đỡ giải quyêt.
Trả lời:
- Hàng năm, UBND thành phố phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm
tỉnh Kon Tum tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghê, xuât
khẩu lao động trên địa bàn thành phố Kon Tum và Ngày việc làm trên địa bàn
tỉnh Kon Tum.
- Năm 2017, Phòng LĐ - TB&XH thành phố đã có Công vãn sổ 175/LĐTB&XH, ngày 13/7/2017 về việc tổ chức, tuyên truyền Ngày việc làm tính Kon
Tum lầm thứ VI năm 2017 đề nghị UBND xã, phường tuyên truyên, vận động
người lao động chưa có việc làm tham gia Ngày việc làm đê có cơ hội tìm kiêm
công việc phù hợp. Vậy đề nghị người lao động có nhu câu tìm việc làm liên hệ
với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum (tô 3, phường Ngô Mây, thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; sổ điện thoại: 02603.868907) đẽ được tư vân, giới
thiệu việc làm, tìm kiêm công việc phù hợp.
8. Ổng Trần Văn Bắc - đại diện cử tri tổ 17, phường Quang Trụng kiến
nghị: Đe nghị các cấp xem xét hỗ trợ hệ thống loa nội bộ cho tổ dân phô vì hiện
nay tổ dân phổ 15 rất đông dân cư, địa bàn rộng nên rât khó cho công tác tuyên
truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước.9

(9) Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 12 tháng 5 nam 2016 cùa Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội và Bộ Tài chính sửa đồi, bồ sung Khoán 2 và Khoán 4, Điều 11, Thõng tư liên tịch sô
29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ
Tải chính hướng dẫn thực hiện một số điều cùa Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 nãm 2013 cua
Chính phù quy định chinh sách trợ giúp xã hội đôi với đôi tượng bão trợ xã hội.
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Trả lời: Cân cứ các quy định hiện hành, Đài Truyền thanh - Truyền hình
thành phố hỗ trợ kỳ thuật, sửa chữa máy phát FM và trụ ăng ten cho các Đài xã,
phường. Trường hợp hệ thống ỉoa nội bộ cho tổ dân phố đề nghị tổ dân phổ tự
mua sắm hoặc đề nghị UBND phường hỗ trợ.
9.
Cử tri xã Đắk cấm kiến nghị; Hiện nay cán bộ thương binh xã hội của
xã làm thủ tục rút tiền hỗ trợ tiền điện từ Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Turn đê chi
trả cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách xã hội từ quý I, II nãm 2017 nhưng
không rút được. Vậy đề nghị UBND thành phố Kon Turn có hướng giải quyết đê
chi trả kịp thời cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách xã,
Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng
Lao động — TB&XH thành phố làm việc với UBND xã Đắk cấm , hiện nay
UBND xã Đắk cấm đã rút được tiền hỗ trợ tiền điện từ Kho bạc nhà nước tỉnh
Kon Turn để chi trả cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập trên địa bàn xã Đãk
Cấm t Tổng sổ hộ nghèo theo tiêu chỉ thu nhập được ho trợ tiền điện là: 73 hộ
với tổng số tiền là 20.148.000 đồng). UBND xã Đắk cấm đã thực hiện chi trả
đầy đủ tiền hồ trợ tiền điện quý I, II nãm 2017 cho 73 hộ nghèo theo tiêu chí thu
nhập trên địa bàn10.
VI. Kiến nghị khác:
1. Bà Trần Thị Kim Oanh - Tổ dân phố 01, phường Duy Tân kiến nghị:
Đơn khiếu nại của bản thân gia đình bà (về vấn đề cấp Giây CNQSD đât bị
chồng chéo) từ năm 2015 đến nay hơn 02 nãm chưa được trả lời, giải quyết dứt
điểm gây khó khăn cho gia đình. Đe nghị UBND thành phố giải quyết khiếu nại
của bà.
Trả lời: Đối với đơn kiến nghị của bà Trần Thị Kim Oanh, trên cơ sớ Văn
bản số 696/TTr-P2 ngày 14/9/2017 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;
hiện tại UBND thành phố đã giao Chánh Thanh tra thành phô tiếp tục chủ trì,
phối hợp với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phô nghiên cứu
tham mưu UBND thành phố phương án để giải quyết dứt điểm nội dung kiến
nghị của bà trong tháng 11/2017. Do vậy, khi có kết quả UBND thành phô sè có
Văn bản trả lời đơn kiến nghị cho hộ gia đình.
2. Ông Trịnh Quang Thạo - cử tri thôn Kon Tu 2, xã Đãk BI à kiến nghị:
Cổng chào khu dân cư của 3 thôn ( Kon Tu2, Kon Xút, Kon Hring) sau khi giải
phóng mặt bằng thi công tiểu dự án Quốc lộ 24 - thành phố hứa hỗ trợ thêm vỉ
tiền đền bù rất thấp nhưng đến nay chưa thực hiện, đề nghị trả lời cho nhân dân
biết.
Trả lời:
- Công trình: Tiểu dự án Quốc lộ 24 đoạn qua thành phố Kon Tum được
Chính phủ đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguôn
vốn hợp pháp khác. Trên cơ sở khối lượng các Công chào ciía khu dân cư phải
tháo dỡ để thi công công trình, Chi nhánh Trung tâm phát trỉên quỹ đât đã
(10) Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 12/9/2017 cùa UBND xã Đấk cấm về việc chi trả tiền điện quý 1,11/2017 cho
hộ nghèo thu nhập.
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tham mưu lập phương án bồi thường, hỗ trợ và đã được UBND thành phố phê
duyệt tại các Quyết định: Quyết định sổ 4739/QĐ-UBND ngày 31/12/2013;
Quyết định sổ 28ỉ6/QĐ-VBND ngày 8/9/2015; Quyết định số 5704/QĐ-UBND
ngày 26/12/2014 với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 6.777.075 đồng.
- Tại thời điểm thực hiện công tác bồi thường, hồ trợ, ƯBND tỉnh Kon
Tum không quy định hỗ trợ thêm khi thực hiện bồi thường khối lượng công
chào. Do đó, việc cử tri kiến nghị hỗ trợ thêm tiền bồi thường là không phù hợp
với quy định về chính sách bồi thường. Giao UBND xã Đăk Blà phối hợp với
phòng Tài chính - Ke hoạch thành phố nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp
khác cho phù hợp với quy định.
3. Cử tri phường Ngô Mây kiến nghị: Khu sản xuất gạch ngói thôn Thanh
Trung, phường Ngô Mây hiện nay các cấp, các ngành có văn bản ngừng sản
xuất là không hợp lý. Năm 2015 nhà nước có chủ trương di dời một sô lò gạch
thủ công tại Km số 7 (dọc Quốc lộ 14) vào trong khu TTCN các hộ dân đã châp
hành. Nhưng đên nay mới xây dụng cơ bản đã có văn bản ngừng sản xuât, gây
khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đe nghị các cấp, các ngành
xem xét.
Trả lời: Phát triển vật liệu xây dựng không nung, thực hiện lộ trình giảm
dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bàng lò thủ công là chủ trương của
Chính phủ; Thực hiện chủ trương, chỉ đạo nêu trên, UBND tỉnh đã ban hành Kê
hoạch số 286/KH-UBND, ngày 08/02/2013 về việc phát triển vật liệu xây dựng
không nung đến năm 2020 và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đât
sét nung bàng lò thủ công trên địa bàn tỉnh; UBND thành phố đã xây dựng kê
hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện (Ke hoạch so 238/KHƯBND, ngày 30/10/2013) và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triên khai thực
hiện, tăng cường công tác đối thoại, tuyên truyên vận động, tạo điêu kiện vê thời
gian, hỗ trợ khuyến công... để đảm bảo thực hiện trong công tác này.
- Theo đó, đối với việc sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò nung thủ
công sẽ phải giảm dần và chấm dứt hoạt động đến hết năm 2015; Các cơ sờ sản
xuất gạch xây đất sét nung bàng lò thủ công nằm ngoài quy hoạch phát trien vật
liệu xây dựng, trong đó có các cơ sở sản xuất tại Km 7 (Quốc Lộ 14) thuộc
phường Ngô Mây phải chấm dứt hoạt động sản xuất gạch xây đất sét nung bang
lò thủ công, di dời vào khu vực quy hoạch, đồng thời phải chuyến đoi sang sản
xuất vật liệu xây dựng không nung nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động trong
ngành nghề, lĩnh vực này theo đúng quy định, lộ trình đã đê ra nêu trên và các
quy định của pháp luật có liên quan khác.
- Trên cơ sở đó, đề nghị cử tri có liên quan, nhân dân trên địa bàn đồng
thuận, có phương án khẩn trương chấp hành chủ trương, kế hoạch nêu trên đế ốn
định phát triển sản xuất theo đúng quy định, đảm bảo trong công tác bảo vệ môi
trường, trật tự xây dựng, sự phát triến chung trên địa bàn.
4. Cử tri phường Ngô Mây kiến nghị: Năm 2001, nhà nước có chủ trương
cấp đất, giãn dân, tách hộ lập vườn tại địa bàn xã Vinh Quang, một số hộ dân đã
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm năm 2001 nhưng đến
năm 2006 nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ
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dân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đội thuế số 01 vẫn thông báo thuế và
nhân dân vẫn đóng thuế trên phần diện tích đã thu hồi này. Đe nghị các cẩp, các
ngành kiếm tra, xem xét.
Trả lời:
- Để có cơ sở trả lời cho cử tri, ngày 11/9/2017 đại diện Chi cục Thuế đã
có buổi làm việc với ông Trần Xuân Kiều (vợ là Đồ Thị Thương), là người trực
tiếp có ý kiến tại diễn đàn cử tri ngày 20/7/2017 vừa qua.
- Tại buổi làm việc đã xác nhận nội dung: Từ năm 2001, ông Trần Xuân
Kiều được cấp Quyền sử dụng đất số 01907, cấp ngày 28/12/2001 và canh tác
trên phàn đất được cấp này bình thường. Đen năm 2012, thực hiện theo Luật
thuê sử dụng đât phi nông nghiệp, ông Trân Xuân Kiêu đã kê khai và nộp thuê
từ đó đến nay theo quy định như những công dân khác. Việc ông bị thu hôi đât
năm 2006 ông hoàn toàn không hay biết nên vẫn thực hiện đóng thuế hàng năm.
- Chi cục Thuế đã ẸĨải thích, nếu đất của ông thực tế bị thu hồi thì đề nghị
ông liên hệ Chi cục Thuế cung cấp hồ sơ liên quan. Chi cục Thuế sẽ tiến hành
điều chỉnh số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp này đối với ông.
5. Ông Hoàng Văn Ban - đại diện cử tri tổ 01, phường Quang Trung kiến
nghị: Hiện nay Công ty TNHH Vạn Lợi đã ép nhân dân thu mua mủ cao su với
giá thấp. Đe nghị các cấp vào cuộc đế bà con an tâm sản xuất.
Trả lời: Việc mua bán mủ cao su giữa Công ty TNHH Vạn Lợi và người
dân trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện giữa người mua và người bán trên cơ sở giá
cả thị trường. Hiện trên địa bàn thành phố có một số đơn vị thu mua mủ cao su,
vì vậy người dân có thê liên hệ với các đơn vị khác đê thỏa thuận bán mủ cao su
với giá cao hơn.
6. Ông Nguyễn Văn Huy - Đại diện cử tri tổ 14, phường Quang Trung
kiến nghị: Hiện nay tại số nhà 37; 49 đường Hoàng Thị Loan có trụ điện nằm
trong nhà dân, rất nguy hiểm đến tính mạng người dân. Đe nghị xem xét, sớm
giải quyết.
Trả lời: Ngày 10/8/2017, Điện lực TP.Kon Tum phổi hợp cùng với
UBND phường Quang Trung khảo sát thực tế tuyến đường dây điện này, xét
thay chưa phù hợp với thực trạng. Do đó Điện lực thành phố đã lập phương án
di dời trong thời gian đến.
7. Ông Đinh Văn Cường - Đại diện cử tri tổ 11, phường Quang Trung
kiến nghị: Các tên đường trên địa bàn từ nay về sau đừng thay đổi nữa ảnh
hưởng đến vấn đề giao dịch trong cuộc sống của bà con nhân dân (cụ thế trong
vòng 15 năm đã thay đổi 4 lần đường Chiến Thang - đường Trường Chinh đường quy hoạch - đường Nguyễn Nhu).
Tra lời:
- Việc đặt tên, đoi tên đường, phố là căn cứ vào quy hoạch đô thị được
cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo một quy trình chặt chẽ nhằm
đảm bảo tính khoa học, nghiêm túc đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật
hiện hành. Theo quy định khi đặt tên mới, đối tên đường, phố có tố chức công
bố công khai họp lấy ý kiến của nhân dân sinh sống trên tuyến đường đó nhằm
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có sự đồng thuận của người dân. Đổi với địa phương có tuyến đường đề nghị đặt
tên mới, đổi tên phải tiến hành to chức, triển khai họp công bố, phô biến và
tuyên truyền nội dung tên đường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến
nhân dân được biết, hiểu rõ11. Đồng thời hướng dẫn thủ tục điều chỉnh các loại
giấy tờ hành chính (nêu có) nhằm tạo điều kiện thuận lợi về giao dịch hành
chính trong cuộc sống của Nhân dân.
- Căn cứ quy hoạch đô thị được phê duyệt thì tuyến đường Trường Chinh
có điểm đầu từ đường Phan Đinh Phùng, điểm cuối giáp đường Đào Duy Từ với
chiều dài 2,420 m, lộ giới 27m, kết cấu mặt đường Bê tông nhựa được đặt tên
Trường Chính tại Quyết định số 81/1998/QĐ-UBND, ngày 03/3/1998 của
UBND thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) theo đúng đồ án quy hoạch
được phê duyệt. Tại thời điểm đó các tuyến đường như: Nguyễn Nhu hiện trạng
còn đường đất với quy mô nhỏ (tạm xem đường hẻm). Trong các năm gân đây
quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phô dân ôn định. Theo đó, các đô án quy
hoạch chi tiêt được phê duyệt và nhiêu tuyên đường phô lân lượt đâ đặt tên mới
rõ ràng, cụ thế theo quy hoạch đô thị. Trong đó, có tuyến đường Nguyễn Nhu,
đường Nguyễn Sơn và một sổ tuyến đường khác trên đ|a bàn thành phố Kon
Tum.
8. Bà Ngô Thị Hồng Thắm - Đại diện cử tri tổ 04, phường Quang Trung
kiến nghị: Một số hổ ga, vỉa hè bị hư hỏng, cây xanh trồng không thống nhất ảnh
hưởng đến việc xây dựng tuyến phố văn minh (to 04; to 17).
Trả lời:
- Đối với hố ga, vỉa hè bị hư hỏng, UBND thành phố đã có văn bản chỉ
đạo giao cơ quan chuyên môn khắc phục. Trong đó có tấm đan vỉa hè, hệ thông
thoát nước trên toàn địa bàn thành phố đang triển khai thi công, phòng Quản lý
đô thị thành phố đã có thông báo khởi công gửi UBND 10 phường (Thông báo
số 89/TB-QLĐT ngày 21/8/2017). Thời gian hoàn thành trước 30/11/2017.

- v ề cây xanh, hiện tại UBND thành phố đang triển khai thực hiện Đe án
cải tạo, phát triên cây xanh ở một sô tuyên đường trên địa bàn thành phô Kon
Tum, giai đoạn 2016-2020. Thời gian đến UBND thành phố tiếp tục cải tạo cây
xanh cho đông bộ tại một sô tuyên đường chính trên địa bàn thành phô Kon
Tum.
9. Ổng Huỳnh Thanh Phong - Thôn Tân An, xã la Chim kiến nghị: Công
ty Điện lực cứ hai hoặc ba tháng lại thay đồng hồ điện mà không báo cho người
dân biết để theo dối. Đe nghị Công ty Điện lực trả lời cho người dân thôn Tân
An biết.
Trả lời: Theo quy định đối với công tơ 1 pha thì 05 năm phải tháo kiếm
định định kỳ một lần, qua theo dõi hồ sơ thay thế định kỳ không có trường hợp
nào hai hoặc ba tháng lại thay đồng hồ điện một lần. Do đỏ yêu câu Ong Huỳnh
Thanh Phong - Thôn Tân An, xã la Chim phản ánh cho cụ thê trường hợp khách
hàng nào? ở đâu? Để Điện lực TP.Kon Tum chấn chỉnh kịp thời.
I! Theo các van bàn của cấp có thẩm quyền ban hành sau khi tên đường được phê duyệt.
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10. Ông Ngô Vãn Lực - Thôn Trung Thành, xã Vinh Quang kiến nghị:
Nãm 2014 xã có triển khai đề án 580 của Ngân hàng công thương Việt Nam vê
hồ trợ bò cho hộ nghèo. Ban nhân dân thôn đã lập danh sách hộ nghèo và thông
báo cho hộ trồng cỏ và làm chuông trại, sau đó đê án tạm dừng. Đên năm 2017
cũng đề án 580 nhưng Ngân hàng lại yêu cầu đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo
thuộc diện tàn tật và số lượng bò câp ít hơn so với trước đó. Vì vậy đê nghị các
đơn vị khi có đề án hỗ trợ về địa phương cân nêu rõ đôi tượng được thụ hưởng,
chỉ tiêu cụ thể để các thôn biết xét chọn đúng quy định.
Trả lời:
- Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-ƯBND, ngày 19/6/2014 của ƯBND tỉnh
ICon Turn về việc phát triển chăn nuôi trâu, bò giông trên địa bàn tỉnh Kon Turn
(thuộc Chương trình từ thiện và an sinh xã hội năm 20 ỉ 4 của Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam), đối tượng được thụ hưởng từ nguôn tài trợ là các Hộ
nghèo khuyết tật và trẻ mồ côi (02 đỏi tượng). Vì vậy, nội dung phản ánh Ngân
hàng yêu cầu đối tượng thụ hưởng khác so với ban đâu là không đúng.
- Đối với nội dung số lượng bò cấp ít hơn so với trước đó, thành phố trả
lời như sau: Do số lượng trâu, bò giống hồ trợ có hạn (Thành phô được hô trợ
70 con trâu, bỏ giong) mà số hộ nghèo khuyết tật và trẻ mô côi trên địa bàn
thành phố rất nhiều nên các thôn, tổ phải tổ chức bình xét công khai theo tiêu chí
của Đe án 580; các xã, phường tổng hợp thành danh sách của địa phương mình,
trình ƯBND thành phố phê duyệt để thực hiện. Các hộ nghèo và trẻ mô côi mà
nguyên nhân nghèo do lười lao động, mắc các tệ nạn xã hội hoặc đã được hưởng
chính sách hỗ trợ trâu, bò từ các chương trình dự án khác thì không được tham
gia vào chương trình này.
- Từ thời điểm đăng ký tham gia thực hiện Đề án là năm 2014, nhưng đến
năm 2017 Đề án mới được nhà tài trợ bố trí vốn và lập các thủ tục đâu thâu, mua
sắm, tiến hành cấp bò giống cho các đối tượng thụ hưởng. Qua công tác hỗ trợ,
trên địa bàn thành phố có 06 đối tượng thụ hưởng đủ điêu kiện đã chêt nên
Thành phổ đã duyệt bổ sung 06 đối tượng mới được thụ hưởng có đâỵ đủ hô sơ
theo quy định, trong đó: Hộ nghèo khuyết tật là 04 đối tượng; trẻ mô côi là 02
đổi tượng. Như vậy, 70 hộ nằm trong danh sách UBND thành phô phê duyệt
nhận đủ 70 con bò giống của nhà tài trợ. Vì vậy, nội dung phản ánh sô lượng bò
cấp ít hơn so với trước đó là không đúng.
11. Ông Nguyễn Đức Tuyến - Tổ dân phố 08, phường Thống Nhất kiến
nghị: Đe nghị thành phố xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quản lý
và xử lý tốt vấn đề hiện nay hàng thật, hàng giả trên thị trường, đặc biệt là máy lọc
nước.
Trả lời:
- Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời
gian qua luôn được các cấp ngành của thành phố quan tâm, chỉ đạo triên khai
thực hiện một cách trọng tâm trọng diêm và đột xuât theo Kê hoạch hàng năm.
- Trong năm 2017, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả 389 thành phổ Kon Turn đã tổ chức 02 đợt kiêm tra đôi với 02 lĩnh
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vực: kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật và phân
bón; kinh doanh vận chuyển và chế biến lâm sản trên địa bàn. Qua quá trình
kiểm tra, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện hàng giả, hàng lậu ở 02 lĩnh vực trên.
- Trong thời gian tới UBND thành phố Kon Turn tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ
đạo 389 thành phố tăng cường tổ chức chức kiểm tra đột xuất một số cơ sớ kinh
doanh điện máy (trong đó có mặt hàng máy lọc nước) đê xử lý hàng giả, hàng
lậu, hàng kém chất lượng (nếu có) cũng như các nội dung khác theo kế hoạch,
chương trình đã đề ra. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đề nghị người dân
quan tâm phối hợp tố giác các cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém
chất lượng trên địa bàn thành phố đê xử lý theo quy định pháp luật.
12. Ông: Nguyễn Thanh Bình - Tổ dân phố 04, phường Trường Chinh
kiến nghị: Đe nghị Thành phổ cho cử tri biết có Nghị quyết nào của HĐND
thành phố đã ban hành để làm và tu sửa khu sân bay (đường Ba Đình) vì đường
đó không có giá trị kinh tê vê quôc phòng, an ninh mà tại sao vôn của thành phô
cứ đầu tư vào để tu sửa, trong khi các tuyến đường chính vân còn hư hỏng nhiêu
mà cử tri đã ý kiến thì thành phổ trả lời đợi cân đối ngân sách.
Trả lời: Đường Ba Đình thuộc Dự án: Đầu tư kết cấu hạ tàng khu đô thị
phía mới tại khu vực Sân bay cũ, đường Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phô
Kon Turn được đầu tư theo hình thức khai thác quỹ đât, sử dụng nguôn thu đâu
giá đất khu vực này để đầu tư (theo Quyết định sổ 64/QĐ-UBND, ngày
20/1 ì/2014 của UBND tỉnh Kon Tum Quy định về khai thác quỹ đất đê đầu tư
phát triển kểt cẩu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kon Turn). Dự án được UBND tình
phê duyệt chủ trương đàu tư tại Quyết định số 310/QD-UBND, ngày 19/8/2015
căn cứ theo Thông báo số 26/TB-HĐND, ngày 04/8/2015 vê kêt luận của Thường
trực Hội đồng nhân tỉnh thống nhất chủ trương bổ sung Dự án Đầu tư kết cấu hạ
tầng khu đô thị phía mới tại khu vực Sân bay cũ, đường Bà Triệu, phường Thăng
Lợi, thành phổ Kon Turn vào danh mục các dự án xây dựng kêt câu hạ tâng được
sử dụng đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Do đó, việc đầu tư đường Ba Đình hoàn toàn phù hợp với các quy định
hiện hành của pháp luật.
- Đối với một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố chưa được đầu
tư, UBND thành phố đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh sử dụng nguồn ngân sách
tỉnh để đầu tư hoặc đầu tư bằng hình thức đối tác công tư (tại các Tờ trình so
157/TTr-UBND ngày 10/7/2017; Tờ trình sổ 184,185,186,187/TTr-UBND ngày
18/8/2017). Thành phổ sẽ triển khai thực hiện sau khi có chủ trương của UBND
tỉnh.
13. Ồng Vũ Minh Hồng - Tổ dân phổ 03, phường Trường Chinh kiến
nghị: Hiện tại trên đường Nguyễn Viết Xuân tường rào Sư đoàn 10 đã xây dựng
tụt vào trong đất của Sư đoàn 10 và có một khoảng trông giừa tường rào và
đường Nguyễn Viết Xuân, chưa được san bằng, hiện tại người dân đổ rác thải
bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Đe nghị các cơ quan chức năng quan tâm, giải
quyết.
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Trả lòi: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phổ đã chỉ đạo Ban
QLDA đầu tư xây dựng thành phổ và các đon vị có liên quan tô chức san gạt và
đắp đất vỉa hè phía đông tuyến đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn từ đường Trần
Nhãn Tông đên đường Trường Chinh). Hiện nay, công tác đăp đât cơ bản đã
hoàn thành.
14. Cử tri xã Hòa Bình kiến nghị: Đề nghị Điện lực Kon Tum xem xét trả
lời lại ý kiến của cử tri ở đợt tiếp xúc trước: “Cho biết so tiền mà nhân dân thôn
02 và thôn 04 trước đây đóng góp làm đường hạ thê (môi hộ 300. OOOdông), đã
hoàn trà lại cho nhân dân hay chưa? neu có thì sô tiên đó ai nhận? giờ ở đâu? ",
Theo trả lời của Điện lực Kon Tum như vậy là chưa thỏa đáng, bởi vì UBND xã
đã làm việc với các vị nguyên là cán bộ Trưởng thôn trước đây, họ có cung câp
hóa đơn nộp tiền cho đơn vị.
Trả lòi:
Qua thu thập các thông tin và kiểm tra hồ sơ của công trình điện thi công
tại xã Hòa Bình năm 1994 Công ty Điện lực Kon Turn xin trả lời như sau:
+ Với các phiếu thu tiền xây dựng đường dây (9 phiếu- 44.455.209d):
Sau khi tái lập tỉnh Kon Turn, cơ sở hạ tâng của tỉnh rât nghèo nàn, trong đó có
nguồn, lưới điện. Từ thực tế đó, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm,
nhân dân xã Hoà Bình và các nơi trong tỉnh đã đóng góp tiên đê xây dựng lưới
điện. Phần tài sản này được quản lý, sửa chữa và đại tu theo quy định hiện hành
của Nhà nước.

+ về các phiếu thu tiền lệ phí hiệu chỉnh (6 phiếu- 335.000đ) và lắp đặt
công tơ (5 phiếu- 2.314.01 Id): khách hàng chịu kinh phí lắp đặt và hiệu chỉnh
công tơ điện theo quy định tại thời diêm đó ( 1994).
15. Ổng Trần Văn Lầu - Thôn Phương Quý 01, xã Vinh Quang kiến nghị:
Tình trạng khai thác cát trước đây tràn lan, tuy nhiên thời gian gân đây đã được
các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát việc khai thác cát đã ôn định, nhưng
giá cát lên quá cao so với thời diêm trước, gây khó khăn cho nhân dân có nhu
cầu xây dựng nhà. Đề nghị các cấp có giải pháp quản lý giá cát ổn định.
Trả lời: Đe quản lý giá bán cát xây dựng trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban
hành Công văn số 1696/UBND-HTKT, ngày 29/6/2017 giao Sở Tài nguyên và
Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các đơn vị,
địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nguôn gôc xuât xứ, vận
chuyển cát xây dựng; quản lý bển bãi, cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng;
thương xuyên nắm bắt thông tin về chất lượng, giá cả; yêu cầu niêm yết giá bán
cát công khai, minh bạch tại nơi bán (bên bãi tập kêt, cửa hàng buôn bán) đê cơ
quan chức năng và người dân giám sát, chống việc đầu cơ tăng giá.
16. Cừ tri phường Lê Lợi kiến nghị: Thực hiện chủ trương của Ban Dân
vận Thành ủy Kon Turn về việc hàng năm: 'dô chức ngày Hội bảnh chung xanh
cho các hộ dân nằm trong vùng đông bào DTTS" trên địa bàn thành phô Kon
Tum, đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn, nhằm động viên các hộ nghèo, hộ
cận nghèo và các gia đình chính sách trong làng đông bào DTTS đê họ đón Tét
cổ truyền của dân tộc vui vẻ đầm ấm. Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu, Đảng ủy,
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Khối dân vận phường, Chính quyền cùng với hai làng đồng bào trên địa bàn
phường Lê Lợi đã vận động các nguồn (các doanh nghiệp trên địa bàn; các đơn
vị Kết nghĩa; cán bộ công chức; đảng viên của Đảng bộ phường và đảng viên 16
giữ mỗi liên hệ với các khu dân cư ủng hộ đóng góp) và tô chức ngày Hội tặng
bánh chimg xanh cho tất cả các hộ dân năm trong 2 làng đông bào DTTS. Tuy
nhiên, theo chủ trương thì hàng năm đều tổ chức và tặng cho tât cả các hộ dân
nằm trong vũng đồng bào DTTS là chưa phù hợp, vì kinh phí từ ngân sách thì rât
ít mà chủ yếu là từ nguồn xã hội hóa, trong khi đó các hộ dân năm trong vùng
đồng bào DTTS có rất nhiều hộ dân là người kinh, nhiều hộ là hộ khá, hộ giàu.
Vì vậy đề nghị Ban Dân vận Thành ủy cần nghiên cứu cách làm cụ thê cho phù
hợp để tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc hàng năm chu đáo tiết kiệm, cầ n
xem xét nên tổ chức hay không tổ chức? nếu tổ chức thì nên tặng cho các đối
tượng thật phù hợp theo từng làng, từng địa phương, không nên dàn trải hêt (Tât
cacac hộ dân) gầy lăng phí. Bên cạnh đó đề nghị UBND Thành phố hỗ trợ kinh
phí cho các xã, phường có làng đồng bào DTTS đê Tô chức ngày Hội bánh
chưng xanh.
Trả lòi: Nội dung này, HĐND tỉnh đã có Văn bản sô 53/HĐND-TTDN,
ngày 31/8/2017 đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy trả lời kiên nghị cử tri.
Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4,
HĐND thành phố Kon Tum (khóa XI) của UBND thành phố./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT. HĐND tinh (b/c);
- TT. Thành ủy (b/c);
- TT. HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ban TT. UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các Phòng, Ban trực thuộc (t/h);
- UBND các xã, phường (t/h);
- Lãnh đạo Vãn phòng, CVVP;
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Các kiến nghị
1. ƯBND f

HỤ LỤC 1
Ịn giải quyết của UBND các xã, phuòng
'rung: giải quyết 04 kiến nghị của cử tri, cụ

thê:
1.1. Ông Trần Huy Dương - đại diện cử tri tổ 15, phường Quang Trung:
Đề nghị các cap tăng cường công tác kiểm tra nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường
từ các hộ chăn nuôi, làm mộc, hàn gò,., tại tuyên đường Lạc Long Quân.
1.2. Bà Ngô Thị Hồng Thắm, đại diện cử tri tổ 04, phường Quang Trung:
Xem xét, cấp đất để xây dựng Hội trường tổ dân phô (tô 04, tô 11).
1.3. Cử tri phường Quang Trung: Đề nghị cho biết cơ quan nào cho thuê
vỉa hè tại đường Nguyễn Sơn, vì vỉa hè dành cho người đi bộ.
1.4. Phối hợp ƯBND phường Duy Tân giải quyết, trả lời kiến nghị của cử
tri phường Duy Tân: Quảng trường 16/3 và đường Trường Chinh tình trạng đàn
bò thả rông diễn ra thường xuyên gây mất vệ sinh và mĩ quan, đê nghị các câp
giải quyết.
2. UBND xã Đoàn Kết: giải quyết 01 kiến nghị của cử tri: Bà Hồ Thị
Hải-Thôn Tân An, xã la Chim: Tại khu vực hầm đá, gần nghĩa địa xã la Chim,
các hộ dân trồng cây chuối sát bên lề đường Tỉnh lộ 671 gây cản trở tâm nhìn
khi tham gia giao thông, dễ xảy ra tai nạn giao thông, Đề nghị cho giải tỏa các
công trình nói trên.
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Kiến nghị th

PHU• LUC
» 2
iải quyết của các sở, ban, ngành thuộc tĩnh

1. Ban quảì*^iwạjf dpýán 98: 01 kiến nghị của cử tri: Ông Lưu Văn Sanh
- Tổ dân phổ 09, p h ^ t^ T h o n g Nhất kiến nghị: Việc thu hồi đất theo kể hoạch
27,2 ha đất dự án làm trụ sở làm việc của các sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã
hội trên địa bàn phường, khi triển khai đền bù nay chỉ thu hôi 07 ha. Vậy cân phải
thông báo cho địa phương và nhân dân biết rõ ràng về thời gian, diện tích đất thu
hồi số diện tích con lại và có cho nhân dân được canh tác sản xuất trên diện tích
này không.
2. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum: 02 kiến nghị của cử tri, cụ thế:
2.1. Cử tri xã Hòa Bình: Từ khi làm đường Hồ Chí Minh (QL14) qua
đoạn thôn 2, Hòa Bình, do thiết kế của con đường quá cao so với nền nhà dân
đến nước tràn vô nhà của ông Nguyễn Đông Lai ở thôn 02 gây thiệt hại một sô
tài sản. Cử tri Lai đã nhiều lần kiến nghị, khiếu nại mặc dụ đã có nhiêu lân trao
đổi với gia đình, có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý của các câp nhưng đên nay các
cơ quan chức năng vẫn chưa được xem xét, giải quyết một cách thấu tình đạt lý.
Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyêt dứt diêm đem lại niêm tin cho gia
đình ông cũng như nhân dân trên địa bàn.
2.2. Cử tri xã Đăk Blà: cầu giừa thôn Kon Hring với thôn Kon Păt quốc
lộ 24 cũ đã bị sạt lở nặng. Đe nghị các cấp xem xét sớm khắc phục, sửa chữa đê
không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum: 02 kiến nghị của cử
tri, cụ thể:
3.1. Ông Lê Văn Đáo - TDP02 ; bà Lâm Thị Điệp - TDP07, phường Duy
Tân kiến nghị: Hiện tại việc đầu tư hệ thống mương rãnh xả thải chưa đông bộ,
có nơi chưa có nhưng vẫn thu tiền phí bảo vệ môi trường của dân là không hợp
lý, đề nghị xem xét lại.
3.2. Ông Trần Văn Bắc - đại diện cử tri tổ 17, phường Quang Trung kiên
nghị: Trong những năm qua, tỉnh có chủ trương thuê Công ty Hà Thành đê tư
van, khảo sát cấp, đổi giấy chửng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay Công ty
này đã triển khai làm đến đâu? Kinh phí từ đâu để thuê? Nêu không làm nữa trả
hồ sơ lại cho nhân dân. Đề nghị xem xét, trả lời.
4. Công ty cấp nước Kon Tum: 01 kiến nghị của cử tri, cụ thể: Cử tri xã
Đăk Cấm đề nghị: Công ty cấp nước Kon Tum nâng cấp đường ống nước từ nhà
máy nước đi về xã Đăk cấm để nhân dân xã Đăk cấm có nước sinh hoạt vào
mùa khô.
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