
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND 

 

Krông Nô, ngày        tháng 12 năm 2022 

BÁO CÁO 

Tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4  

và trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Kính gửi:    

- Hội đồng nhân dân huyện; 

- Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 
 

 

UBND huyện nhận được Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 29/9/2022 của 

Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo số 320/BC-MT ngày 04/10/2022 của Ban 

Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của 

cử tri sau kì họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2021 – 

2016. Sau khi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, xác minh, giải quyết, UBND 

huyện báo cáo như sau: 

I. Về lĩnh vực giao thông, vận tải: 

1. Cử tri Bùi Anh Nguyên, thôn Nam Cường, xã Nam Đà kiến nghị: 

Tuyến đường D10 là tuyến đường quan trọng của huyện, theo như quy hoạch 

chung, đấu ra Quốc lộ 28 không khả thi, vừa qua, Ban Quản lý dự án và Phát triển 

quỹ đất tổ chức họp dân để điều chỉnh tuyến ra đầu Trục 8 và được người dân 

đồng thuận cao, một số hộ sẵn sàng hiến đất; nhưng hiện nay nghe nói vẫn giữ lại 

theo quy hoạch cũ sẽ rất khó triển khai đảm bảo tiến độ cũng như phát huy hiệu 

quả của dự án. Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai điều 

chỉnh cho phù hợp. 

Trả lời: 

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1763/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Chủ trương 

đầu tư phù hợp về hướng tuyến quy mô nhằm mở rộng khu đô thị trong tương lai 

và giảm lưu lượng xe có trọng tải lớn vào trung tâm khu đô thị, giảm thiểu tai nạn 

giao thông trong đô thị. 

- Theo Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, chi phí 

bồi thường giải phóng mặt bằng là: 6,12 tỷ đồng. Riêng chi phí bồi thường tại nút 

giao đầu tuyến phải giải toả một số nhà ở, ước tính giá trị bồi thường khoảng từ 

03 - 04 tỷ đồng, làm tăng giá trị bồi thường theo dự án được phê duyệt từ 6,12 tỷ 

đồng lên 10,5 tỷ đồng và làm tăng tổng mức đầu tư của dự án từ 30 tỷ đồng lên 36 

tỷ đồng. 

- Từ tình hình trên UBND huyện đã đề nghị Sở Xây dựng xem xét trình 

UBND tỉnh cho điều chỉnh nút giao đầu tuyến sang vị trí giao với đường Trục 8, 

xã Nam Đà để giảm chi phí bồi thường. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra hiện 

trường, Sở Xây dựng không thống nhất với nội dung điều chỉnh nêu trên với lý 



 

2 

 
 

do: Việc điều chỉnh tuyến sang Trục 8 hiện nay chưa phù hợp với quy hoạch và 

mục tiêu tiêu đầu tư của dự án. Vì vậy, hiện nay dự án đang triển khai thực hiện 

theo quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định hiện hành. 

2. Cử tri Vi Văn May, thôn Đắk Vượng, thị trấn Đắk Mâm kiến nghị: 
Trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (trước quán cơm Tự Yến, đối diện trụ sở 

UBND thị trấn Đắk Mâm), hàng ngày xe ô tô thường dừng đỗ dưới lề đường, kể 

cả xe có trọng tải lớn, đây là đoạn đường dốc, thẳng, gây khuất tầm nhìn, mất an 

toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét 

lắp bảng cấm dừng, đỗ xe để khắc phục tình trạng trên. 

Trả lời:  

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, đồng thời, để đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện 

và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và có biện pháp khắc phục vị trí 

tiềm ần nguy cơ tai nạn giao thông nêu trên (như lắp đặt biển báo, kẻ gờ giảm tốc, 

lắp đặt đèn vàng cảnh báo...).  

Đối với việc cắm biển báo “cấm dừng, cấm đỗ” tại vị trí kiến nghị của cử 

tri, UBND huyện sẽ cân nhắc, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, đối chiếu với 

các quy chuẩn, quy định liên quan để thực hiện trên cơ sở đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, giảm tối đa mức hưởng đến hoạt động đời sống và sản xuất, kinh 

doanh của các hộ dân trong khu vực. 

3. Cử tri Trần Trung Thiện, tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mâm kiến 

nghị: Chợ Huyện đã di dời về vị trí mới để hoạt động từ cuối năm 2019, nhưng 

biển cấm dừng, cấm đỗ ở đoạn đường Quốc lộ 28 địa điểm bờ hồ (vị trí chợ huyện 

cũ) không gỡ bỏ gây phiền hà cho các hộ kinh doanh và khách tham gia giao 

thông. Đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo gỡ biển để chuyển sang cắm ở vị trí 

khác cho phù hợp. 

Trả lời:  

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban An toàn giao 

thông, Công an huyện tổ chức kiểm tra, rà soát kết cấu hạ tầng giao thông khu vực 

cử tri kiến nghị. Trường hợp, biển báo “cấm dừng, cấm đỗ” khu vực nêu trên 

không còn phù hợp khi chợ cũ đã được di dời về vị trí mới và phù hợp với các yếu 

tố đảm bảo an toàn giao thông đường bộ thì UBND huyện sẽ xem xét chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn tiến hành tháo dỡ ngay trong tháng 12 năm 2022. 

4. Cử tri Đặng Phủ Kinh, thôn Đắk Ri, xã Tân Thành kiến nghị: Tuyến 

đường từ xã Tân Thành đi Đắk Sắk do huyện quản lý nay đã bị xuống cấp hư 

hỏng nặng, (đặc biệt đoạn chân dốc dài thôn Đắk Lưu lên Đắk Na) cây cối mọc 

hai bên hành lang đường, um tùm, che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến người dân 

khi tham gia giao thông, đề nghị cấp trên quan tâm, tu sửa. 

Trả lời: 

Qua xác minh, tuyến đường mà cử tri kiến nghị là tuyến đường huyện Tân 

Thành đi Đắk Sắk (ĐH62), được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 

2015, tuyến đường có chiều dài 15km, điểm đầu giao với tuyến đường huyện 

ĐH57, điểm cuối giao với tuyến đường Tỉnh lộ 3, kết nối huyện Krông Nô với 

huyện Đắk Mil có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh - quốc phòng và 
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phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua kiểm tra hiện trạng thực tế, hiện 

nay nhiều vị trí trên tuyến đường xuất hiện nền mặt đường và hệ thống thoát nước 

đã bị hư hỏng, xuống cấp nặng, không đảm bảo an toàn giao thông và nhu cầu đi 

lại của người dân. 

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong năm 2022, UBND huyện đã tiến hành 

cho đơn vị tư vấn khảo sát tiến hành lập hồ sơ và đã đăng ký duy tu, sửa chữa, 

bảo trì tuyến đường huyện ĐH62 từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh và Quỹ bảo trì 

đường bộ năm 2023. Dự kiến UBND huyện sẽ triển khai sửa chữa tuyến đường 

nêu trên trong quý I năm 2023 để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. 

5. Cử tri Y Bhưn, thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú: Đường từ nhà ông Hà 

Huy Phúc đến ngã ba sang cầu Nam Ka đã bị hư hỏng, gây nguy hiểm cho người 

tham gia giao thông, đề nghị sửa chữa tuyến đường trên. 

Trả lời: 

Qua xác minh, tuyến đường mà cử tri kiến nghị là tuyến đường huyện, từ 

Quốc lộ 28 đi thôn 2, xã Quảng Phú (ĐH63), tuyến đường có chiều dài 06km, 

điểm đầu giao với Quốc lộ 28, điểm cuối giao với cầu Nam Ka, kết nối hai xã 

Quảng Phú, huyện Krông Nô với xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm 

tra hiện trạng thực tế, hiện nay, nền mặt đường đoạn tuyến từ Km4 + 800 - Km6 + 

00, bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng, hệ thống thoát nước bị bồi lấp, người dân và 

phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn. 

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, để đảm bảo giao thông được thông suốt, đáp 

ứng nhu cầu đi lại của người dân, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện khẩn trương tổ chức sửa chữa, đảm bảo giao thông đoạn tuyến nêu trên 

trong tháng 12 năm 2022. 

6. Cử tri M Nguýt, Buôn Ol, xã Đắk Drô kiến nghị: Tuyến đường đi 

Buôn Choah, đoạn chỗ Nhà Nguyện buôn Ol và đoạn nhà ông Quỳnh Hằng thôn 

Exanô chưa có cống bi thoát nước. Đề nghị các cấp sớm kiểm tra và lắp cống 

thoát nước.  

Trả lời:  

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị Chủ 

đầu tư (Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện) tổ chức khắc phục hệ 

thống thoát nước tại vị trí nêu trên. Tuy nhiên, trong thời gian qua do điều kiện 

thời tiết mưa kéo dài nên hiện tại đơn vị thi công chưa thể tập kết vật liệu, thiết bị 

để triển khai thực hiện khắc phục. 

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri để trong thời gian tới, UBND 

huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm khắc phục để đảm bảo đời sống cho 

người dân. 

7. Cử tri Bùi Anh Nguyên, thôn Nam Cường, xã Nam Đà kiến nghị: 

Tuyến đường trục 8 dài 2,5 Km từ Quốc lộ 28 đi trung tâm hành chính mới của xã 

có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tuyến đường được HĐND và UBND huyện quan tâm đưa và danh mục trung hạn 

của huyện giai đoạn 2023-2025; từ khi được đưa vào danh mục đến nay xã đã chủ 

động thành lập 02 Tổ vận động giải phóng mặt bằng, đến nay 100% hộ dân đồng 
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thuận hiến đất làm đường, chỉ còn 02 hộ chưa thống nhất hiến tặng tài sản kiến 

trúc trên đất để làm đường; trong năm nay xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động 02 

hộ còn lại; đề nghị huyện bố trí kinh phí thi công xây dựng tuyến đường trong 

năm 2023. 

Trả lời: 

Đối với nội dung kiến nêu trên của cử tri, hiện UBND huyện đã bố trí kế 

hoạch vốn đầu tư tuyến đường trục 8 dài 2,5km từ Quốc lộ 28 đi trung tâm hành 

chính mới của xã trong kế hoạch năm 2023 để thực hiện việc đầu tư xây dựng. 

8. Cử tri Lý Mùi Nhất, thôn Đắk Tâm, xã Đắk Drô kiến nghị: Công 

trình đường đang thi công đoạn từ ngã ba Giang Cách đi Nâm Nung, đoạn qua 

thôn Đắk Tâm, mương nước đã không có biện pháp để ngăn nước vô nhà dân, do 

đó, nước chảy vào sân, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình đề nghị 

các cấp xem xét sớm kiểm tra, khắc phục cho gia đình tôi. 

Trả lời: 

Thời gian thi công rãnh dọc gia cố bằng tấm đan tại đoạn tuyến này vào 

mùa mưa (tháng 8/2022), trong quá trình thi công đoạn rãnh dọc chưa hoàn thiện, 

nước trong rãnh dọc có chảy vào sân nhà dân (nhà ông Lý Mùi Nhất) tại đoạn gần 

đến cửa xả. Sau khi kiểm tra, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đã chỉ đạo 

đơn vị thi công tập trung thi công hoàn thành cống vào đường dân sinh và đoạn 

rãnh dọc nêu trên trong tháng 9/2022. 

Đồng thời, khi hoàn thành đã mời chủ hộ kiểm tra và thống nhất, gia đình 

ông Nhất không còn kiến nghị gì. 

9. Cử tri Đỗ Thị Lựu, thôn Nam Phú, xã Nam Đà kiến nghị: Bà con 

nhân dân tại ngã ba thôn Nam Phú, ngay sát nhà Ông Đặng Hữu Duy, buôn Dru, 

thị trấn Đắk Mâm chưa có đường bê tông để đi lại. Xin hỗ trợ kinh phí làm đường 

để thuận tiện đi rẫy.  

Trả lời: 

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, UBND thị trấn Đắk Mâm đã tiến hành kiểm 

tra thực địa khu vực nêu trên. Qua kiểm tra xác định, vị trí cử tri kiến nghị thuộc 

tuyến đường đất Bon Đru (đoạn nhánh của tuyến đường bê tông đi qua đập tràn 

xã Nam Đà), tiếp giáp địa giới hành chính xã Nam Đà. Qua xác minh hiện trạng 

con đường nêu trên rộng trung bình 03m, dài khoảng 500m, phục vụ việc canh 

tác, sản xuất của 07 hộ gia đình trong khu vực.  

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn ba bon của thị trấn Đắk Mâm còn một số 

tuyến đường phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân chưa được bê tông hóa 

do thiếu vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, nguồn vốn chương trình 

mục tiêu quốc gia phân bổ cho thị trấn giai đoạn 2021 - 2025 có hạn, do đó 

UBND thị trấn đã rà soát và ưu tiên bố trí cho những công trình mang tính cấp 

thiết để đầu tư trước. Đối với những công trình còn lại, bà con có nhu cầu đăng ký 

về UBND thị trấn, khi có nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác, UBND thị 

trấn sẽ xem xét, đề xuất bố trí phù hợp. 

Đồng thời, UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị do nguồn thu ngân sách 

huyện hàng năm còn hạn chế, trong khi nhu cầu về vốn để xây dựng mới các 
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tuyến đường lớn, vì vậy, chưa cân đối được nguồn vốn để bố trí kinh phi hỗ trợ 

cho địa phương để xây dựng tuyến đường nêu trên, sau khi cân đối được nguồn sẽ 

bố trí cho xây dựng trong thời gian sớm nhất có thể. 

10. Cử tri Vi Văn Thắng, xã Nam Xuân: Đề nghị cấp trên quan tâm quy 

hoạch đất ở một số tuyến đường nhánh của xã Nam Xuân để nhân dân có thể 

chuyển đổi quyền sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở khi tách hộ ra ở riêng.  

Trả lời: 

Liên quan đến nội kiến nghị nêu trên của cử tri, UBND xã Nam Xuân đã đề 

xuất quy hoạch tại các tuyến đường phù hợp, đủ điều kiện trong quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022-2023. Sau khi 

quy hoạch được phê duyệt, UBND xã Nam Xuân sẽ thông báo cho người dân có 

nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất được biết và thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

II. Về lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, nước sạch 

1. Cử tri Đỗ Văn Khang, thôn Nam Thắng, xã Nam Đà kiến nghị: Đề 

nghị Công ty TNHH MTV khai thác CTTL tỉnh Đắk Nông điều chỉnh mực nước hồ 

Đắk Mâm - Nam Đà (hồ Buôn 9) ổn định và phù hợp không để nước dâng quá cao 

khi mưa đến; hiện nay, người dân đang tái lấn chiếm phần đất đã được thu hồi để 

trồng cây công nghiệp dài ngày, đề nghị các cơ quan chức năng có kế hoạch kiểm 

tra. 

Trả lời: 

Ý kiến kiến nghị của cử tri được Chi nhánh Công ty TNHH MTV khai thác 

các công trình thủy lợi huyện Krông Nô (Gọi tắt là Chi nhánh) trả lời1 như sau: 

 - Công trình thủy lợi Đắk Mâm, xã Nam Đà có tràn xả lũ là tràn tự do, mực 

nước hồ phụ thuộc vào nguồn nước ở thượng lưu hồ chứa. Trong thời gian vừa 

qua, mực nước hồ Đắk Mâm chịu ảnh hưởng do thời tiết trên địa bàn có mưa 

nhiều và một phần do chế độ điều tiết của hồ Nam Xuân (công trình đang thi 

công xây dựng) nằm ở thượng nguồn công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Do đó, 

Chi nhánh đã đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông căn cứ Quy trình vận hành hồ chứa trong quá 

trình thi công hồ Nam Xuân, thông báo rộng rãi đến người dân được biết và chủ 

động trước diễn biến tình hình nguồn nước. 

- Về việc một số hộ dân lấn chiếm, tái chiếm đất trong khu vực đất công 

trình đã được thu hồi để trồng cây lâu năm: Trong thời gian qua, Chi nhánh đã 

phối hợp với UBND xã Nam Đà và thị trấn Đắk Mâm thường xuyên rà soát, kiểm 

tra hiện trạng công trình; phát hiện kịp thời lập biên bản các trường hợp vi phạm 

                                                           
1 tại Công văn số 35/KTTL-CNKRN, ngày 09/11/2022 
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và đề nghị chính quyền địa phương căn cứ theo thẩm quyền để xử lý theo đúng 

quy định của pháp luật. 

2. Cử tri Phan Vĩnh, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang kiến nghị: Hiện nay, 

hệ thống cống thoát nước của khu vực cánh đồng Giao thông (thôn Phú Tân) quá 

nhỏ nên thoát nước không kịp, gây ngập úng cục bộ cho cánh đồng Giao thông 

(khoảng 20 ha), ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh tế của người dân. Đề nghị cơ 

quan chức năng xem xét nâng cấp và mở rộng cống thoát nước để đảm bảo việc 

thoát nước kịp thời cho cánh đồng. 

Trả lời: 

Qua xác minh, kiểm tra cống thoát nước mà cử tri kiến nghị thuộc cống 

thoát nước qua đường Quốc lộ 28, đã được đầu tư lâu cho nên việc tiêu thoát nước 

khu vực cánh đồng Giao thông (thôn Phú Tân) không đảm bảo, gây ngập khoảng 

10 ha lúa. Qua đây, UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời 

gian tới sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, đề xuất với Sở Giao thông 

và Vận tải và các cơ quan có hướng nâng cấp, mở rộng đảm bảo việc tiêu thoát 

nước cho cánh đồng Giao thông thuộc thôn Phú Tân, xã Đắk Nang. 

3. Cử tri Ân Văn Phong, thôn Ninh Giang, xã Buôn Choáh: Đề nghị 

duy tu bảo dưỡng hệ thống các trạm bơm sớm để phục vụ cho vụ Đông Xuân 

2022 - 2023, tránh tình trạng như vụ mùa Hè Thu năm 2022 đến lịch vận hành 

máy lại hỏng hóc. 

Trả lời: 

Ý kiến kiến nghị của cử tri được Chi nhánh Công ty TNHH MTV khai thác 

các công trình thủy lợi huyện Krông Nô trả lời2 như sau: 

Hệ thống trạm bơm Buôn Choáh, xã Buôn Choáh được Chi nhánh kiểm tra, 

duy tu, bảo dưỡng định kỳ theo quy định. Hiện nay, Chi nhánh đã hoàn thành 

công tác duy tu, bảo dưỡng và vận hành thử các trạm bơm, sẵn sàng phục vụ sản 

xuất vụ Đông Xuân 2022 – 2023. Đối với Trạm bơm số 2 thuộc HTTB Buôn 

Choáh đã được phê duyệt chủ trương sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ 

tầng thuỷ lợi năm 2022 và đang khởi công thi công công trình.  

Theo Biên bản làm việc về việc thống nhất kế hoạch vận hành điều tiết và 

diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi vụ Đông Xuân năm 2022 – 

2023 trên địa bàn xã Buôn Choáh thì kế hoạch sản xuất tại các khu tưới của các 

trạm bơm thuộc Trạm bơm Buôn Choáh bắt đầu từ ngày 15/11/2022. Đề nghị 

UBND xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất tập trung theo lịch thời vụ 

đã được thống nhất, tránh tình trạng thiếu nước cuối vụ có thể xảy ra do hạn hán. 

 4. Cử tri Lang Hồng Huy, xã Nam Xuân kiến nghị: Đề nghị các cấp có 

thẩm quyền khảo sát xây dựng kênh mương dẫn nước từ cánh đồng thôn Đắk Sơn 
                                                           
2 tại Công văn số 35/KTTL-CNKRN, ngày 09/11/2022. 
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xuống cánh đồng Thanh Sơn, Đắk Xuân phục vụ cho bà con làm ruộng hai vụ 

tăng thêm thu nhập. 

Trả lời: 

Qua kiểm tra hiện trạng tại Công trình thuỷ lợi tưới cho cánh đồng thôn 

Đắk Sơn và Thanh Sơn và Hồ sơ thiết kế, kênh tưới cánh đồng thôn Đắk Sơn, xã 

Nam Xuân, đây là công trình kênh đấu nối từ kênh tưới của cánh đồng thôn Long 

Sơn, huyện Đắk Mil, có chiều dài 1.500m, cuối tuyến kênh có tiết diện kênh nhỏ 

(40x30cm) để tưới cho trên 20 ha lúa nước cánh đồng thôn Đắk Sơn. Sau khi  

kiểm tra Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Công ty 

TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Đắk Nông, kiểm tra Hồ sơ thiết kế và 

năng lực tưới hiện tại của Hồ thuỷ lợi Long Sơn, không đủ dung tích cung cấp 

nước tưới cho cánh đồng thôn Thanh Sơn, Đắk Xuân, xã Nam Xuân. Vì vậy, đề 

nghị UBND xã Nam Xuân vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng 

phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 

5. Cử tri Y Lý, thôn Phú Lợi xã, Quảng Phú kiến nghị: Đề nghị làm 

mương bê tông ra cánh đồng Buôn K’tăk. 

Trả lời:  

Trên cánh đồng thôn Bon K’tăk, thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú có trên 20 ha 

diện tích đất sản xuất lúa nước và trên 80 ha cây trồng khác; trong những năm qua 

đã được nhà nước đầu tư 01 trạm bơm điện và 400 m kênh bê tông để phục vụ sản 

xuất. Để đảm bảo nguồn nước tưới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất 

phát triển kinh tế nông hộ; UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã khảo sát thực tế, theo đó, ngày 22/6/2022, UBND huyện đã có 

Tờ trình số 67/TTr-UBND, về việc xin hỗ trợ nguồn vốn đầu tư nâng cấp các 

công trình, chống hạn và tiêu thoát lũ, theo đó đã đề nghị UBND tỉnh và các 

ngành chức năng của tỉnh bố trí nguồn vốn, đầu tư xây dựng hệ thống kênh nội 

đồng trên cánh đồng bon K’tăh nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho 

người dân. Sau khi được bố trí nguồn vốn sẽ triển khai đầu tư xây dựng theo quy 

định. 

6. Cử tri Đỗ Thị Lựu, thôn Nam Phú, xã Nam Đà kiến nghị: Quan tâm 

đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi cho cánh đồng Hục Môn tại Bon Đru, thị 

trấn Đắk Mâm. 

Trả lời:  

Qua khảo sát nhận thấy, cánh đồng Hục Môn tại Bon Đru, thị trấn Đắk 

Mâm, có diện tích khoảng 03 - 04 ha, trên thượng lưu của hồ chứa Đắk Mâm (cao 

hơn mặt nước của kênh dẫn của hồ chứa), vì vậy không thể đầu tư xây dựng 

mương nước từ hồ chứa tưới cho diện tích cánh đồng Hục Môn, tại Bon Đru, thị 

trấn Đắk Mâm được. Do đó, đề nghị UBND thị trấn Đắk Mâm tuyên truyền, vận 

động người dân có diện tích đất tại cánh đồng nêu trên chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng, để phát triển kinh tế hộ. 
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7. Cử tri Vi Hồng Cương, xã Nam Xuân kiến nghị: Hiện tháp nước sạch 

tại thôn Đắk Xuân không còn hoạt động cũng như không còn nhu cầu sử dụng vì 

đã có dự án nước sạch mới phục vụ nhân dân. Đề nghị cấp trên sớm có giải pháp 

thanh lý, giải tỏa.  

Trả lời:  

Trước đây việc quản lý các công trình cấp nước sạch được thực hiện theo 

Công văn số 10253/BTC-QLCS của Bộ Tài chính ngày 25/8/2020 về việc hướng 

dẫn quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, 

theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu giữ nguyên hiện trạng cho đến khi quy định mới về 

quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch tập trung được 

ban hành (nội dung này phòng Tài chính – Kế hoạch đã có hướng dẫn tại Công 

văn số 239/TCKH-NS ngày 23/6/2022). Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ đã 

hành Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (Nghị định có hiệu lực từ 

08/8/2022), theo đó, UBND huyện sẽ có văn bản hướng dẫn cho các đơn vị triển 

khai lập thủ tục thanh lý theo quy định. 

8. Cử tri Vi Văn Đợi, xã Nam Xuân kiến nghị: Khu vực thôn Đắk Sơn đã 

đăng ký nhu cầu sử dụng nước sạch nhưng chưa có nước để sử dụng. Đề nghị chủ 

đầu tư dự án xây dựng Công trình nước sạch thôn Đắk Sơn bổ sung đấu nối thêm 

một số đường ống vào các đường nhánh để phục vụ nhu cầu của nhân dân. 

Trả lời:  
Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã phối hợp với UBND xã Nam Xuân đã tiến hành khảo sát thực tế, cùng 

tham gia có các hộ có nhu cầu đấu nối sử dụng nước sạch công trình thôn Đắk 

Sơn. Qua khảo sát, có 11/16 hộ nằm ở tuyến hai, không nằm trong hồ sơ thiết kế 

cung cấp nguồn nước từ Công trình cấp nước tập trung thôn Đắk Sơn, có nhu cầu 

sử dụng nước.  

Qua đó, Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND 

xã Nam Xuân thống với các hộ dân có nhu cầu sử dụng nước theo hình thức nhà 

nước và nhân dân cùng làm: Các hộ có nhu cầu đấu nối đã đồng thuận, thống nhất 

mua đường ống chính (500m), Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với đơn vị 

thi công hỗ trợ lắp đặt đường ống chính, đồng thời, hỗ trợ lắp đường ống nhánh 

và đồng hồ đo nước; đến nay, đã đấu nối cho 11 hộ được sử dụng nước từ Công 

trình nước sạch thôn Đắk Sơn, giải quyết được kiến nghị của cử tri. 

9. Cử tri Trương Thị Thúy, thôn Đắk Hà, thị trấn Đắk Mâm: Trước khi 

được thành lập, Hợp tác xã cà phê sạch Tin True Coffe đã hợp đồng với các xã 

viên là bao tiêu sản phẩm của các xã viên với giá cao hơn giá thị trường. Đối với 

xã viên đã tổ chức tập huấn, tập trung nguồn lực để mua sắm máy móc và thực 

hiện các quy trình chăm sóc cà phê theo tiêu chuẩn VietGAP. Tuy nhiên, sau  khi 

được công nhận thương hiệu cà phê đạt tiêu chuẩn VietGAP (2017) thì  Hợp tác 
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xã cà phê sạch Tin True Coffe không thu mua cà phê của xã viên như đã cam kết, 

mà thu mua nguyên liệu từ các đại lý bên ngoài với giá rẻ hơn, chất lượng không 

đảm bảo; Việc Hợp tác xã cà phê sạch Tin True Coffe không thực hiện đúng theo 

hợp đồng của hội viên đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cho xã viên, ảnh hưởng đến 

chất lượng sản phẩm. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, quản lý chặt chẽ 

các hoạt động của Hợp tác xã cà phê, tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 

của xã viên. 

Trả lời: 

Để có cơ sở trả lời ý kiến của cử tri, ngày 09/11/2022, UBND thị trấn Đắk 

Mâm tiến hành buổi làm việc với đại điện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT 

huyện, Giám đốc HTX Tin True Coffee và 12 hộ là thành viên HTX Tin True 

Coffee (có 06 hộ đại diện tham gia) và Công chức UBND thị trấn. 

Qua buổi làm việc thì ý kiến các bên như sau: Đối với HTX Tin True 

Coffee: HTX  thành  lập vào năm 2019, để có  vùng  nguyên  liệu  cho  sản  xuất  

cà  phê đảm bảo chất lượng HTX đã ký hợp đồng với 12 hộ/20 ha, sản lượng bình 

quân 70 tấn nhân để làm vùng nguyên liệu sạch. HTX sẽ thu mua 01 phần sản 

lượng để chế biến cà phê, phần còn lại HTX sẽ giúp bà con liên hệ tìm đầu ra cho 

bà con. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến đầu năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19, việc tiêu thụ cà phê khó khăn do áp dụng các biện pháp phòng chống 

dịch, năng lực  chế biến  và  tiêu  thụ của  HTX  còn  hạn  chế (khoảng  05-06 tấn 

nhân/năm), do không có kho để chứa nên mỗi lần mua chỉ khoảng 01 tấn cà phê 

nhân. Mặt khác, bà con khi thu hoạch xong cà phê thường gửi hết cho đại lý do 

đó, có những thời điểm khi HTX có nhu cầu thu mua nhưng bà con không có cà 

phê để bán, vì vậy, để đảm bảo cho nguồn cung chế biến HTX phải thu mua vùng 

nguyên liệu khác để không gián đoạn sản xuất.  

Đối với việc liên hệ tìm đầu ra cho sản phẩm của bà con, do tình hình dịch 

bệnh nên việc liên hệ tìm đầu ra cho sản phẩm cũng gặp nhiều khó khăn. Trong 

tháng 11/2022, ông Hồ Trọng Tín - Giám đốc HTX Tin True Coffee đã tổ chức 

buổi làm việc cụ thể với bà con trong vùng nguyên liệu để thống nhất về sản thu 

mua, giá cả và các nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới; đồng thời, tiếp 

tục tổ chức các hoạt động của HTX theo đúng quy định của Luật HTX. 

10. Cử tri Dương Văn Lành, xã Đức Xuyên: Hiện nay thuốc bảo vệ thực 

vật tại các đại lý trên địa bàn xã Đức Xuyên kém chất lượng (thuốc diệt cỏ, phun 

cỏ không chết). Đề nghị các cơ quan, ngành có liên quan kiểm tra chất lượng của 

các loại thuốc bảo vệ thực vật nhằm giúp người dân yên tâm hơn khi sử dụng 

Trả lời:  

Để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi cho người 

tiêu dùng, hàng năm UBND huyện đều chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn của 

huyện, phối hợp với các Đoàn kiểm tra liên ngành của Cục Quản lý thị trường, 

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời, xây dựng kế 
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hoạch, kiểm tra các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán trên địa bàn 

huyện.  

Riêng trong năm 2022, đã phối hợp tổ chức 02 đợt kiểm tra liên ngành, 

kiểm tra 63 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; trong đó đã lập Biên 

bản xử lý vi phạm hành chính 05 cơ sở vi phạm lỗi trưng bày không đúng theo 

quy chuẩn với tổng số tiền phạt là 08 triệu đồng. Trong quá trình kiểm tra các cơ 

sở buôn bán kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện, chưa 

phát hiện được hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, phần lớn các cơ sở kinh 

doanh thực hiện đúng theo quy định, các mặt hàng đều có nguồn gốc, xuất xứ. 

Hiện trên địa bàn huyện vẫn còn một số đối tượng bán hàng dạo, rất khó 

quản lý, do đó, đề nghị người dân không mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của 

người bán dạo, mà phải đến các đại lý, có Giấy phép Đăng ký kinh doanh được cơ 

quan có thẩm quyền cấp phép. Khi mua đề nghị chủ cơ sở viết hóa đơn, chứng từ, 

ghi đầy đủ các thông tin sản phẩm (nguồn gốc, xuất xứ rõ lô hàng, ngày sản xuất, 

hạn sử dụng và số hợp quy) giữ lại làm cơ sở để cho cơ quan chức năng kiểm tra 

xử lý và giải quyết nếu có trường hợp người dân mua phải hàng giả, hàng kém 

chất lượng của cơ sở kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn 

huyện. Đồng thời, đề nghị người dân nếu phát hiện các đối tượng trên, báo ngay 

cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất đề xử lý kịp 

thời. 

Đồng thời, để đảm bảo sức khỏe con người và môi trường sinh thái, ngành 

nông nghiệp đang khuyến khích sản xuất và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực 

vật nói chung và thuốc trừ cỏ nói riêng có độ độc ít hoặc thấp thuộc nhóm III, IV 

hoặc nhóm thảo mộc, sinh học… tuy nhiên, hiệu quả của thuốc sau khi sử dụng 

thường sẽ chậm hơn. Muốn sử dụng thuốc trừ cỏ hiệu quả không gây độc hại cho 

con người và môi trường cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: dùng đúng thuốc, dùng 

đúng lúc, dùng đúng nồng độ và liều lượng, dùng đúng cách. 

11. Cử tri Đỗ Tấn Hùng, thôn Nam Trung, xã Nam Đà: Hiện nay các cơ 

sở bán cây giống ngày một nhiều nhưng chất lượng lại không được kiểm soát. Đề 

nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý giống cây trồng đảm bảo người 

dân. 

Trả lời: 

Về công tác quản lý giống cây trồng, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 10/CT-

UBND ngày 30/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, 

kinh doanh giống cây trồng, giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông. Theo đó, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1813/UBND-VP ngày 

15/9/2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 30/8/2022 

của UBND tỉnh, trong đó giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn, UBND 

các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng. 

Hàng năm, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan chuyên môn 

của UBND huyện luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm cơ cấu 

giống cây trồng, thời vụ; tích cực đưa các giống mới có nguồn gốc xuất xứ, năng 

suất, chất lượng cao vào sản xuất. Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với các địa 
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phương thực hiện kiểm tra đồng ruộng, vừa nắm bắt tình hình sâu bệnh hại, vừa 

theo dõi thực trạng sinh trưởng, phát triển, năng suất của các loại cây trồng, cũng 

như lắng nghe phản ánh của bà con nông dân về chất lượng giống cây trồng sau 

mỗi vụ sản xuất. Từ đó, đánh giá sát thực về chất lượng, hiệu quả của giống cây 

trồng hạn chế được tình trạng thiệt hại về sản xuất do giống kém chất lượng. 

Thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường 

công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng giống cây trồng, giống cây trồng lâm nghiệp nhằm nâng cao 

hiểu biết, ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống 

cây trồng, giống cây trồng lâm nghiệp tại địa phương để chấp hành thực hiện và 

khuyến cáo người sử dụng giống nên mua giống ở các cơ sở có địa điểm, nguồn 

gốc rõ ràng; có giấy phép kinh doanh hợp pháp. 

Đồng thời, để tránh tình trạng mua phải giống kém chất lượng, gây thiệt hại 

về sản xuất, đề nghị người dân khi mua giống cây trồng, yêu cầu chủ cơ sở cung 

cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ của cây trồng và cung cấp hoá đơn, 

chứng từ đầy đủ, để làm cơ sở, căn cứ xử lý sau này khi phát hiện giống cây trồng 

kém chất lượng. 

12. Cử tri Lô Văn Duyệt, thôn Đắk Rô, xã Tân Thành kiến nghị: Cách 

đây 03 năm nhà nước có triển khai khảo sát dự án làm hồ chứa nước ở thôn Đắk 

Rô, xã Tân Thành, hiện tại dự án chưa triển khai, như vậy dự án còn triển khai 

làm nữa không, nếu không làm thì trả lời cho nhân dân biết để trồng và chăm sóc 

cây trồng các loại để phát triển kinh tế. 

Trả lời: 

Để đảm bảo nguồn nước tưới, chống hạn cho cây trồng, trong thời gian qua, 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện căn cứ các danh mục 

đầu tư, nằm trong Dự án quy hoạch thuỷ lợi vùng trọng điểm sản xuất lương thực 

huyện Krông Nô, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1078/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2015, khảo sát kêu gọi, cũng như đề xuất các ngành chức năng của tỉnh 

bố trí nguồn vốn đầu tư, trong đó có Hồ chứa nước ở thôn Đắk Rô, xã Tân Thành.  

Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn hẹp nên đến thời điểm hiện nay, mới đầu 

tư xây dựng được hồ chứa Đắk Na, xã Tân Thành, hồ chứa Nam Xuân, còn một 

số công trình khác đã khảo sát đề xuất chưa được đầu tư, trong đó có hồ chứa thôn 

Đắk Rô, xã Tân Thành. UBND huyện vẫn tiếp tục đề xuất UBND tỉnh và các 

ngành chức năng của tỉnh, tiếp tục bố trí nguồn vốn, đầu tư các công trình, thuỷ 

lợi, hồ chứa trên địa bàn huyện, để cung cấp nguồn nước tưới cho cây trồng phục 

vụ sản xuất cho người dân. Việc đầu tư công trình thuỷ lợi, với mục đích là cung 

cấp nguồn nước tưới chống hạn cho cây trồng, tạo điều kiện thuận lơi cho người 

dân phát triển sản xuất, do đó việc khảo sát đề xuất đầu tư, nhưng chưa đầu tư xây 

dựng công trình, không ảnh hưởng đến việc chăm sóc cây trồng của các hộ, đề 

nghị các hộ có diện tích nằn trong khu vực vẫn tiến hành sản xuất bình thường. 

III. Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, bồi thường, hỗ trợ 

1. Cử tri Trịnh Xuân Tô, xã Nam Xuân kiến nghị: Việc bồi thường, giải 

phóng mặt bằng để làm chợ xã và Hội trường thôn Đắk Thanh quá chậm, Khối 
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dân vận, mặt trận đoàn thể của xã đã phối hợp với chi bộ ban thôn tuyền truyền 

nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn 02 hộ gia đình chưa đồng ý. Đề nghị cấp trên 

quan tâm đối thoại với hai hộ gia đình và có biện pháp để giải tỏa xây dựng chợ 

xã Nam Xuân cho nhân dân có nơi mua bán thuận lợi. 

Trả lời:  

Đối với nội dung kiến nghị nêu trên, trong thời gian qua, UBND huyện đã 

có nhiều văn bản chỉ đạo; theo đó ngày 11/10/2022 UBND huyện đã tiến hành tổ 

chức đối thoại với các hộ dân kiến nghị công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB công 

trình Chợ xã và Hội trường thôn Đắk Thanh, xã Nam Xuân gồm có các thành 

phần tham dự: Trưởng ban dân vận Huyện ủy; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện; 

Lãnh đạo Phòng Tư pháp; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo 

Phòng Kinh tế-Hạ tầng; Lãnh đạo Ban quản lý dự án và Phát triển uỹ đất; Lãnh 

đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND, Chủ 

tịch UBMTTQ xã Nam Xuân; đại diện BTQ thôn Đắk Thanh và 02 hộ dân: hộ 

ông Lang Thanh Dấn và hộ ông Lang Hồng Lân. Qua buổi làm việc 02 hộ đã 

thống nhất nhận tiền bồi thường hỗ trợ và đồng ý bàn giao mặt bằng cho chủ đầu 

tư để thực hiện các bước tiếp theo. 

Hiện tại hộ ông Lang Hồng Lân đã nhận đủ tiền bồi thường, UBND huyện 

tiếp tục chỉ đạo UBND xã Nam Xuân chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan của huyện tuyên truyền vận động hộ ông Lang Thanh Dấn đồng ý nhận 

tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất. 

2. Cử tri Vi Văn Thắng, xã Nam Xuân: Hộ ông Hà Văn Ước và hộ ông 

Lương Thanh Vĩnh ở thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân có làm thủ tục tách thửa, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thời gian đã 18 đến 20 tháng mà chưa xong, 

không biết vướng mắc ở khâu nào, đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn có hướng dẫn cho người dân và tránh gây phiền hà cho Nhân dân. 

Trả lời: 

- Đối với hồ sơ ông Hà Văn Ước, qua kiểm tra rà soát lại hồ sơ của Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cho biết, ông Hà Văn Ước không có tên trong 

danh sách hồ sơ xin đo đạc. Đề nghị ông Hà Văn Ước liên hệ lại Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai để được hướng dẫn giải quyết, đồng thời khi đi mang theo 

các giấy tờ có liên quan để được xem xét, giải quyết theo quy định. 

- Đối với hồ sơ của ông Lương Thanh Vĩnh, qua kiểm tra rà soát của 

UBND xã Nam Xuân, thuộc trường hợp tách một phần thửa đất để chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất. Qua xác minh, hộ ông Lương Thanh Vĩnh đang sử 

dụng các thửa đất số 278, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; tờ bản đồ số 16, 17; mục đích sử 

dụng: Đất ở tại nông thôn 400 m2, đất trồng cây lâu năm 8.770 m2, đất trồng cây 

hàng năm khác 3.970 m2 và đất trồng lúa nước còn lại 980 m2; đã được UBND 

huyện Krông Nô cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất có số phát hành 

K573208, ngày cấp 02/02/1999.  

Tháng 7/2021, ông Lương Thanh Vĩnh lập hồ sơ tách một phần thửa đất số 

10, tờ bản đồ số 17, diện tích 7.820 m2 để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do 
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thửa đất bị sai hiện trạng sử dụng, không thể tách thửa, Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký Đất đai Krông Nô đã hướng dẫn chủ sử dụng ký hợp đồng trích đo theo 

hiện trạng sử dụng để lập thủ tục cấp đổi, sau đó lập thủ tục tách thửa và chuyển 

nhượng theo quy định. Do chưa hiểu biết về thủ tục trích đo nên ông Vĩnh đã chỉ 

ranh giới cho cán bộ đo đạc đo hết tất cả 09 thửa đất đã được cấp Giấy chứng 

nhận Quyền sử dụng đất (Trong khi trình tự thủ tục đúng là chỉ trích đo 1 thửa 

đất số 10, tờ bản đồ số 17). 

Đồng thời, trong quá trình sử dụng hộ ông Lương Thanh Vĩnh đã tự ý 

chuyển mục đích sử dụng đất các thửa đất trồng lúa nước còn lại sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản (Chuyển mục đích trái phép). Dẫn đến không cấp đổi được Giấy 

chứng nhận Quyền sử dụng đất, do 1 thửa đất có 4 mục đích sử dụng đất (Đất ở 

tại nông thôn, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi 

trồng thuỷ sản).  

Sau đó Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Krông Nô đã hướng dẫn hộ 

Lương Thanh Vĩnh xác định chính xác ranh giới thửa đất cần đo đạc là thửa đất số 

10, tờ bản đồ 17 để cán bộ đo đạc trích đo; huỷ kết quả đo đạc của 8 thửa đất còn 

lại. Kết quả đo đạc thửa đất số 10, tờ bản đồ 17 cho thấy: Kích thước cạnh thửa 

tiếp giáp Tỉnh lộ 683 tăng thêm khoảng 11m, diện tích thửa đất tăng thêm 

1.440,4m2; qua lồng ghép thửa đất mới chồng lên 1 phần thửa đất số 14, tờ bản 

đồ số 17, đã cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho ông Vi Văn Tuấn. Quá 

trình xử lý sự chồng lấn, và kích thước, diện tích thửa đất tăng nhiều so với Giấy 

chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian 

để hoàn thiện thủ tục đầy đủ, hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai nên 

thời gian kiểm tra, xác minh gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý hồ sơ.  

Hiện tại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của hộ ông Lương Thanh 

Vĩnh đã cấp đổi và lập thủ tục tách thửa xong; UBND xã Nam Xuân đã hướng 

dẫn chủ sử dụng đất lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hoàn tất hồ 

sơ. 

3. Cử tri Hoàng Thị Anh, thôn Tân Lập, xã Nâm Nung: Một số hộ dân 

thôn Tân Lập, xã Nâm Nung đã nộp hồ sơ tại phòng một cửa của huyện và nộp 

tiền tạm ứng lệ phí đề nghị đo đạc, điều chỉnh cấp lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do cấp bị chống chéo từ năm 2019. Nhưng đến nay cũng chưa có kết quả 

trả lời giải quyết. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sớm giải quyết cho người 

dân. 

Trả lời: 

Trong thời gian qua nhu cầu đo đạc cấp đổi cấp lại do sai sót, chồng lấn 

trên địa huyện nhu cầu là rất lớn nên việc bố trí cán bộ, thiết bị máy móc, xử lý hồ 

sơ đo đạc còn chưa kịp thời; Hiện nay về cơ bản cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa 
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bàn huyện đã được đo đạc và nghiệm thu (do ngân sách nhà nước đảm bảo) do đó 

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và tiếp tục trong thời gian tới chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn của huyện, xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

đẩy nhanh tiến độ đăng ký, kê khai cấp đổi cấp lại do biến động, chồng lấn, sai 

sót.   

Đối với kinh phí tạm ứng tiền tạm ứng nhưng chưa được đo đạc thực hiện 

giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện phối hợp UBND các xã để thông báo hoàn trả theo 

quy định. 

4. Cử tri Nguyễn Văn Thạnh, xã Đức Xuyên kiến nghị: Đề nghị UBND 

huyện chỉ đạo cho các phòng, ban có liên quan của huyện sớm cắm mốc, đo đạc 

hiện trạng đất sạt lở bờ sông đồng thời kiểm kê cây trồng trên đất đợt 07 để thuận 

tiện cho việc xác minh đền bù về sau. 

Trả lời:   

Ngày 11/3/2022, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đã ban hành Công 

văn số 32/BQLDA-BTHT về việc triển khai cắm mốc, đo đạc, thu hồi BTHT 

công trình Khu vực hạ lưu Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah; Hạng mục: Sạt lở 

(đợt 7), trên địa bàn xã Đức Xuyên và Nâm N’Đir, theo đó đề nghị các đơn vị có 

liên quan khẩn trương cắm mốc, đo đạc và sớm hoàn thiện việc bàn giao hồ sơ 

cho Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo 

để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho (đợt 7). Qua đó, ngày 17/8/2022 Công ty 

thủy điện Buôn Kuốp có Công văn số 1963/TĐBK-KTAT về việc thực hiện công 

tác đo đại chính các khu vực sạt lở đất dọc sông Krông Nô (đợt 7); Hạ lưu Nhà 

máy thủy điện Buôn Tua Srah; thông báo đến UBND xã Đức Xuyên, UBND xã 

Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; UBND xã Nam Ka; UBND xã Ea 

R’Bin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, tạo điều kiện cử cán bộ địa chính xã và thông 

báo đến từng hộ dân để phối hợp thực hiện công tác đo đạc tại thực địa khu vực 

sạt lở dọc sông Krông Nô trên địa bàn. Hiện các cơ quan đang phối hợp để tiến 

hành thực hiện các quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

5. Cử tri Y Chim, thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú kiến nghị: Năm 2014 - 

2015 nhà nước cho Công ty Đức Long Gia Lai thuê đất để nuôi bò và đã thu hồi 

đất sản xuất của người dân để giao cho công ty; mức giá hỗ trợ là 22 triệu đồng/1 

ha, nhưng thực tế chỉ hỗ trợ cho dân có 05 triệu đồng/01ha. Khi thu hồi hứa sẽ tạo 

công ăn việc làm và hỗ trợ khó khăn cho những hộ có đất bị thu hồi. Nhưng hiện 

nay Công ty Đức Long Gia Lai nuôi bò không hiệu quả, đất bị bỏ hoang, gây lãng 

phí tài nguyên đất. Đề nghị trả lại đất đã thu hồi cho người dân để người dân sản 

xuất. 

Trả lời: 

- Đối với việc đền bù, hỗ trợ UBND huyện đã trả lời cụ thể tại Công văn số 

209/UBND-TNMT ngày 22/02/2017 về việc trả lời đơn kiến nghị của 02 hộ gia 
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đình ông Y Phương3 và hộ ông Y Chim (Có Scan Công văn 209/UBND-TNMT 

gửi kèm theo). 

- Đối với nội dung Công ty làm ăn không hiệu quả, diện tích đất bỏ hoang: 

Hiện nay, dự án được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 12/10/2020, theo đó dự án được điều chỉnh 

thành Dự án Trang trại heo giống – Trang trại chăn nuôi Quảng Phú. Trong thời 

gian tới, UBND huyện sẽ yêu cầu Công ty tăng cường công tác quản lý, sử dụng 

đúng mục đích diện tích đất được UBND tỉnh giao, trường hợp phát hiện Công ty 

có vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng diện tích đất được giao UBND huyện 

sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. 

Việc quản lý, bố trí sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, đối với kiến 

nghị trả lại đất đã thu hồi cho người dân để sản xuất chưa có cơ sở xem xét. 

6. Cử tri Nguyễn Văn Lộc, tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mâm kiến nghị: 

Lô đất ở của hộ ông Nguyễn Văn Lộc, tổ dân phố 2,thị trấn Đắk Mâm đã sử dụng 

ổn định 30 năm nhưng khi gia đình làm thủ tục đề nghị tách thửa thì được Lãnh 

đạo Chi nhánh Văn phòng đăng đất trả lời không đủ điều kiện tách thửa, lí do: đất 

đang trong quy hoạch. Ý kiến: Việc quy hoạch đất trên địa bàn thị trấn hiện nay 

có một số vị trí, địa điểm chưa phù hợp, không theo quy hoạch chung của huyện; 

lô đất hiện tại của nhà ông quy hoạch tới 09 con đường đã làm ảnh hưởng đến 

việc tách thửa và việc xây dụng nhà của gia đình ông. 

Trả lời:  

Quy hoạch sử dụng đất của huyện được lập trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất 

của các ngành, lĩnh vực và tích hợp các quy hoạch có liên quan đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, được công khai tổ chức lấy ý kiến theo quy định.  

Việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết thị 1/500 trấn Đắk 

Mâm được xây dựng và phê duyệt trên nguyên tắc đảm bảo đồng bộ với quy 

hoạch chung. Ngoài ra, trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 thị trấn Đắk 

Mâm, UBND thị trấn Đắk Mâm đã phối hợp cùng các phòng, ban chuyên môn 

của huyện tổ chức lấy ý kiến người dân theo quy định. Theo đó, đối với khu vực 

trung tâm thị trấn Đắk Mâm đã tích hợp quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk 

Mâm đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ-

UBND, ngày 23/01/2013 và Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm 

                                                           
3 Nội dung Công văn nêu rõ: Đối với phần diện tích giải toả, thu hồi của 02 hộ gia đình ông Y 

Chim và ông Y Phương qua kiểm tra, rà soát thì phần diện tích đất trên có nguồn gốc là đất lâm nghiệp, 

lấn chiến sau ngày 01/7/2004 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức quản lý, bảo vệ. 

Thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 2225/UBND-NN, ngày 

21/5/2015 và Công văn số 3435/UBND-NN ngày 16/7/2015, phần diện tích đất có nguồn gốc lấn chiếm 

đất lâm nghiệp sau ngày 01/7/2004 thì không được bồi thường, hỗ trợ về đất mà chỉ được hỗ trợ 50% giá 

cây trồng được quy định tại Quyết định số 177/QĐ-UBND, ngày 30/1/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông. 

Do đó, căn cứ theo hưuóng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm phát triển 

quỹ đất phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát, lập Phương án bồi thường, hỗ trợ cho 02 hộ gia 

đình theo đúng quy định của pháp luật. 

Đồng thời, khi bồi thường giải phóng mặt bằng thì 02 hộ gia đình đã đồng ý bàn giao đất và ký 

biên bản bàn giao và tiến hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.  



 

16 

 
 

thị trấn Đắk Mâm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo sự đồng bộ, 

thống nhất giữa các quy hoạch.  

Theo đó, đối với các khu vực cử tri ý kiến chưa phù hợp, đảm bảo theo quy 

hoạch chung của huyện đề nghị, đề nghị hộ gia đình liên hệ trực tiếp đến UBND 

thị trấn Đắk Mâm và cung cấp thông tin về thửa đất để có cơ sở kiểm tra, rà soát 

và trả lời cụ thể. 

7. Cử tri Nguyễn Văn Hồng, tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mâm kiến 

nghị: Sau khi thu hồi đất của người dân, công tác đền bù, cấp bìa đối với phần 

diện tích còn lại chậm so với thời gian quy định. Đề nghị khi Nhà nước thu hồi 

một phần đất của dân, phần diện tích còn lại các cơ quan chức năng cần chủ động 

đo đạc và cấp quyền sử dụng đất cho người dân trong thời gian sớm nhất, tránh 

tình trạng người dân tự làm hồ sơ, tự thuê đơn vị đo đạc, gây khó khăn, tốn kém 

về tiền bạc của người dân. 

Trả lời: 

Trong thời qua triển khai thực hiện thu hồi đất để thực hiện các công trình, 

dự án trên địa bàn huyện khi chỉnh lý Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân 

không thực hiện được do hiện trạng sử dụng so với giấy Chứng nhận quyền sử 

dụng đất có sai khác nên phải triển khai đo đạc lại thực tế phần diện tích còn lại 

sau thu hồi để cấp đổi lại cho người dân còn nhiều vướng mắc và bất cập. UBND 

huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, theo đó hiện tại trên địa bàn huyện đang triển 

khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu về đất đai đa hoàn thành và nghiệm thu thực 

hiện cấp đổi, cấp lại, bên cạnh đó hiện nay các cơ quan có thẩm quyền để điều 

chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND, ngày 15/7/2020 của 

HĐND tỉnh về ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, theo đó trong thời 

gian tới sẽ có hướng để khắc phục như ý kiến cử tri đã nêu. 

8. Cử tri Trà Văn Cau, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang: Hiện nay tình trạng 

sạt lở bờ sông trên dòng sông Krông Nô đoạn chảy qua địa bàn xã Đắk Nang diễn 

ra rất nghiêm trọng. Mặc dù nhân dân đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan 

chức năng để xem xét, chấn chỉnh việc khai thác cát nhưng các tàu hút cát vẫn 

khai thác cả ngày lẫn đêm, đất dọc hai bên bờ sông của người dân mỗi ngày đều 

bị sạt lở. Đề nghị các cơ quan chức năng thành lập đoàn công tác xuống cùng 

người dân đi khảo sát thực địa về tình trạng sạt lỡ đất để có cơ sở giải quyết bồi 

thường cho người dân bị thiệt hại. 

Trả lời: 

- Qua kiểm tra, trên địa bàn xã Đắk Nang có 01 doanh nghiệp được UBND 

cấp phép hoạt động khai thác cát (Công ty TNHH Xuân Bình).  

- Các khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất dọc sông đoạn qua địa bàn xã 

Đắk Nang đã đượcUBND tỉnh tạm dừng hoạt động khai thác cát tại Công văn số 

4483/UBND-NN ngày 10/9/2018 về việc tăng cường triển khai các biện pháp 

giảm thiểu sạt lở sông Krông Nô. Qua theo dõi tình hình hoạt động khai thác cát 

trên địa bàn huyện và qua trao đổi với UBND xã Đắk Nang thì trong thời gian qua 

chưa phát hiện tình trạng khai thác khoáng sản trong phạm vi UBND tỉnh đã tạm 

dừng khai thác cũng như việc khai thác ngoài khung giờ cho phép. 
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Ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện sẽ 

tiếp tục chỉ đạo đơn vị được cấp phép hoạt động khai thác cát trong quá trình thực 

hiện hoạt động khai thác cát phải chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 

23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị 

liên quan kiểm tra thực tế để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền để có giải pháp 

phù hợp để hạn chế tình trạng sạt lở trên cũng như bồi thường thiệt hại cho các hộ 

dân bị sạt lở. 

9. Cử tri Lang Hồng Huy, xã Nam Xuân kiến nghị: Đề nghị cấp trên hỗ 

trợ kinh phí dịch tả Lợn châu phi cho các hộ gia đình bị thiệt hại để tái đàn chăn 

nuôi cho nhân dân.  

Trả lời:  

Thực hiện công văn số 5624/UBND-KT ngày 03/10/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về việc kinh phí phòng, chống và hỗ trợ người dân đối với 

dịch bệnh tả lợn Châu Phi và bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Theo đó UBND 

tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh có 

văn bản kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm tham mưu 

cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân có lợn bị dịch tả 

lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò năm 2021 để có cơ sở thực hiện.  

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện tiếp tục kiến nghị, đề 

xuất các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục xem xét, sớm có cơ chế chính sách 

hỗ trợ, giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại. 

10. Cử tri Y Lý và cử tri Y BHưn, thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú kiến 

nghị: Thủy điện Chư Prông Kbông đắp nước gây ngập úng lúa nước của 20 hộ 

dân, với diện tích 12ha cánh đồng Buôn Ktá đề nghị hỗ trợ giống và có biện pháp 

xử lý. Đề nghị thủy điện Chư Pông Krông xem xét việc điều tiết nước, đền bù cho 

dân.  

Trả lời: 

Trong thời gian qua diễn biến thời tiết mưa nhiều, bên cạnh đó Thủy điện 

Chư Prông Kbông tích nước để vận hành nhà máy dẫn đến gây ngập úng cục bộ 

một số diện tích cánh đồng Buôn Ktá xã Quảng Phú; Qua đó UBND huyện Krông 

Nô đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn huyện, UBND xã Quảng Phú phối hợp 

với các cơ quan có chức năng liên quan và Công ty TNHH MTV xây lắp điện 

Hưng Phúc tiến hành kiểm tra đánh giá để xác định nguyên nhân ngập úng do quá 

trình tích nước vận hành nhà máy Thủy điện Chư Prông Kbông để hỗ trợ theo quy 

định. 

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và trong thời gian tới UBND huyện 

tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huyện, UBND xã Quảng Phú tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 

Hưng Phúc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung Quy trình vận hành hồ chứa 

thuỷ điện Chư Prông Krông đã được Bộ Công Thương phê duyệt tránh tình trạng xả 

lũ không theo quy trình dẫn đến thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu của người dân. 
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11. Cử tri Trịnh Thị Hương, thôn Phú Tiến, xã Đắk Nang kiến nghị: 

Hoạt động của nhà máy Đá thuộc thôn 4, xã Quảng Phú hoạt động thường xuyên 

thải ra khói bụi, gây ô nhiễm môi trường phạm vi rộng, làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến đời sống của nhân dân thôn Phú Tiến, xã Đắk Nang. Đề nghị cơ quan 

có chức năng xem xét, giải quyết. 

Trả lời: 

Qua xác minh kiểm tra nhà máy đá thuộc thôn 4, xã Quảng Phú được 

UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH MTV Cà phê 

15. 

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cà phê 15 đã lập hồ sơ xin cấp giấy phép 

môi trường cho dự án nâng công suất khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá 

Bazan đèo 52, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông theo quy định của 

Luật bảo vệ môi trường và hồ sơ hiện đang được Hội đồng thẩm định của tỉnh 

xem xét thẩm định theo quy định trước khi trình UBND tỉnh cấp giấy phép môi 

trường cho dự án được vào vận hành chính thức.  

Về công tác quản lý bảo vệ môi trường:  

- Để nâng cao trách nhiệm của chủ dự án trong công tác bảo vệ môi trường, 

UBND huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc và yêu cầu các chủ dự 

án phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật bảo vệ môi trường, trong đó 

có TNHH MTV Cà phê 15.  

- Để giám sát nâng cao trách nhiệm của các chủ dự án trong việc chấp hành 

các quy định của Luật bảo vệ môi trường tại Điều 37 của Luật bảo vệ môi trường, 

trong thời gian tới UBND huyện sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý 

đối với các trường hợp vi phạm quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy 

định khác có liên quan. Đồng thời, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường để 

kiểm tra các dự án trong công tác thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

12. Cử tri Y Trê, Bon R’Cập, xã Nâm Nung: Đề nghị UBND xã giải 

quyết đất nghĩa địa của bon R’Cập với hộ ông Ma Than. 

Trả lời: 

Qua kiểm tra, rà soát của UBND xã Nâm Nung chưa nhận được đơn kiến 

nghị về đất nghĩa địa bon R’Cập với ông Ma Than. UBND huyện ghi nhận ý kiến 

cua cử tri để chỉ đạo UBND xã Nam Nung  kiểm tra xác minh nội dung kiến nghị 

của công dân và xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

IV. Về lĩnh vực điện4 

1. Cử tri Lê Thị Nguyệt, Buôn 9, xã Đắk Drô kiến nghị: Gia đình đã 

nhiều có ý kiến với cơ quan điện lực về việc di dời hoặc hạ thấp trụ điện xuống 

dưới thấp, để không gây nguy hiểm cho gia đình và các hộ dân xung quanh vào 

                                                           
4 Liên quan tới các nội dung kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực điện, Điện lực Krông Nô đã đi 

thực tế hiện trường, khảo sát các khu vực cử tri kiến nghị và báo cáo trả lời tại Công văn số 777/ĐLKN-

KHKT, ngày 24/11/2022. 
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mùa mưa, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Đề nghị Điện lực và các cơ quan 

chức năng xem xét để đảm bảo an toàn cho gia đình tôi và nhân dân xung quanh. 

Trả lời: 

Khảo sát theo đơn đề nghị của bà Lê Thị Nguyệt kiến nghị tại hiện trường 

là cột điện C3/6-T41 (ĐD475KRN) hiện đang nằm trên mô đất cao. Cột điện có 

hiện trạng như trên do gia đình bà Nguyệt đào đất xung quanh cột điện để cải tạo 

nền mặt sân trước nhà. Việc đào đất gần móng cột điện của bà Nguyệt nhưng 

không thông báo cho Điện lực Krông Nô để được hỗ trợ hướng dẫn, gây mất an 

toàn kết cấu lưới điện. Tuy vậy, Điện lực Krông Nô sẽ xem xét đưa vị trí trụ 

C3/6-T41 (ĐD475KRN) vào kế hoạch xử lý điểm mất an toàn trong năm tiếp 

theo. 

2. Cử tri Vũ Văn Định, thôn Giang Cách, xã Đắk Drô kiến nghị: Gia 

đình tôi cùng 02 gia đình có rẫy sát bốt điện đã làm việc, thống nhất với Điện lực 

là dời bốt điện ra ngoài rẫy nhưng đến nay vẫn chưa thấy Điện lực di chuyển bốt 

điện. Đề nghị ngành điện sớm giải quyết làm việc theo đúng biên bản đã thỏa 

thuận. 

Trả lời:  

 Lưới điện hạ áp TBA T63 (ĐD471KRN) được ĐTXD năm 2006 cấp điện 

ban đầu chỉ có hơn 40 khách hàng, tuy nhiên đến nay đã hơn 200 khách hàng 

thuộc thôn Giang Cách, xã Đắk Drô (TBA đã được nâng CS CQT 3 lần từ 50kVA-

100kVA-180kVA-250kVA), năm 2019 do khách hàng sử dụng điện tại TBA chủ 

yếu vào mục đích bơm tưới nhiều, đường dây hạ áp bị quá tải không đáp ứng 

được nhu cầu sử dụng điện cho khách hàng nên ngành điện đã đầu tư kéo thêm 

một mạch lưới điện hạ áp nâng tiết diện dây dẫn trên cơ sở sử dụng lại hệ thống 

trụ điện hiện có từ gói thầu XL09/2019 thuộc công trình Chống quá tải lưới điện 

khu vực huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông năm 2019 (đơn vị thi công là XNDVĐL 

Đắk Nông và có hợp đồng thuê đơn vị ngoài thi công), công trình có kéo 631 mét 

dây ABC(4x95)mm2 nâng tiết diện từ trụ TBA T63 đến trụ C13, trong đó có 04 

khoảng cột từ C1 đến C4 đi trong rẫy nhà khách hàng, tuy nhiên, tại thời điểm đó 

khách hàng không cho đơn vị thi công thực hiện thi công kéo dây điện trong rẫy 

nhà khách hàng, buộc Công trình phải hiệu chỉnh lại thiết kế đầu tư thêm một 

mạch khác ra ngoài mặt đường.  

Trong quá trình thi công, có đại diện nhóm thi công (đơn vị thuê ngoài của 

đơn vị thi công, không phải nhân viên Điện lực) có hứa và ký biên bản là sẽ di dời 

đường dây hạ áp từ trụ C1 - C4 ra ngoài đường cho khách hàng, nội dung này 

Điện lực chưa tiếp nhận được ý kiến nêu trên. Tuy nhiên, để giải quyết theo ý 

kiến, kiến nghị của công dân Điện lực Krông Nô sẽ đề xuất Công ty Điện lực Đắk 

Nông tiếp tục xem xét để xử lý trong thời gian tới. 

3. Cử tri Lê Huy Công, thôn Đắk Hà, thị trấn Đắk Mâm kiến nghị: 

Trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương và một số tuyến đường dong thuộc thôn 

Đắk Hà, một số hộ dân ở cách xa đường điện nên người dân tự kéo điện về sinh 

hoạt, dây điện chằng chịt, cột điện mang tính tạm bợ dễ mất an toàn không đảm 

bảo về an toàn hệ thống điện. Đề nghị các cấp quan tâm, đề nghị ngành điện khảo 

sát và nâng cấp đường dây điện và cột điện để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 
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người dân. 

Trả lời: 

Các tuyến đường nhánh (các nhánh rẽ sau công tơ) ở thôn Đắk Hà và tuyến 

đường Nguyễn Tri Phương chủ yếu là rẫy cà phê, con đường chủ yếu do người 

dân tự mở, chưa theo quy hoạch. Đo đó đường dây sau công tơ là tài sản thuộc 

khách hàng do khách hàng đầu tư. Nhằm đảm bảo an toàn điện cho các hộ dân 

khu vực, Điện lực Krông Nô đề nghị các hộ dân tự chuẩn bị cột gỗ chắc chắn 

hoặc cột bê tông có chiều cao từ 4,5 mét và các phụ kiện liên quan và phối hợp 

với Điện lực để cử công nhân kỹ thuật phối hợp hỗ trợ nhân công xử lý các điểm 

mất an toàn cho người dân. 

4. Cử tri Đỗ Tấn Hùng, thôn Nam Trung, xã Nam Đà kiến nghị: Đề 

nghị Điện lực Krông Nô phối hợp, tạo điều kiện tăng thời gian thu tiền điện trong 

ngày theo giờ hành chính (hiện đang thu tiền điện sáng 8h – chiều nghỉ lúc 16h). 

Trả lời:  

Hiện nay việc thu tiền điện tại xã Nam Đà được Bưu điện huyện Krông Nô 

thực hiện tại 05 điểm thu: Thôn Nam Tân, Thôn Nam Trung, Thôn Nam Hải, 

Thôn Nam Thanh và trước cổng UBND xã Nam Đà trong các ngày từ 21-25 hàng 

tháng. Ghi nhận ý kiến khách hàng Điện lực Krông Nô đã làm việc và thống nhất 

với Bưu điện huyện Krông Nô thời gian thu tiền điện bắt đầu từ 7h-11h30 và từ 

13h-16h (Tùy theo từng điểm thu). Do việc thu tiền điện phải thực hiện đối soát 

và nộp vào Ngân hàng trong ngày nên rất mong khách hàng thông cảm và sắp xếp 

thời gian hợp lý để nộp tiền điện. 

Ngoài ra để chủ động trong việc thanh toán tiền điện, khách hàng có thể 

thực hiện thanh toán qua các kênh tự động của các tổ chức trung gian thanh toán 

như: Ủy quyền cho Ngân hàng trích nợ tự động, qua Intenet Banking, Ví MoMo, 

VN Pay, Zalo Pay, Viettel Money, VNPT Money; Thanh toán tại các cửa hàng: 

Thế giới di động, Điện máy xanh, Bách hóa xanh... 

5. Cử tri Đinh Xuân Hùng, thôn Nam Xuân, xã Nam Đà kiến nghị: 

Hiện nay thôn Nam Xuân có 01 cụm dân cư chưa có điện (từ nhà ông Trương 

Công Hương đến nhà ông Trần Ba đoạn đường khoảng 01km). Thôn Nam Tân có 

01 cụm dân cư khoảng 10 hộ dân cũng chưa có điện. Các hộ dân tại các cụm của 

02 thôn này đều đang kéo trụ tạm không đảm bảo an toàn. Đề nghị Điện lực kéo 

điện cho người dân. Nếu chưa có kinh phí đầu tư thì hỗ trợ trụ điện cho người dân 

tự kéo điện. (Thôn Nam Xuân khoảng 12 trụ và thôn Nam Tân khoảng 4 trụ điện). 

Trả lời: 

Qua khảo sát hiện trường thực tế khu vực cử tri kiến nghị có 20 đường dây 

sau công tơ được kéo đến nhà ở hoặc nhà rẫy các hộ dân. Dây dẫn được kéo trên 

trụ bê tông vuông có chiều cao cột từ 4,5 mét đến 6 mét đang đảm bảo an toàn. 

Việc kéo điện cho cụm dân cư nêu trên cần đầu tư thêm đường dây trung áp 

trạm biến áp và đường dây hạ áp kéo dài khoảng 02 km vì vậy Ngành điện chưa 

thể đáp ứng được do chi phí đầu tư lớn. Ngành điện sẽ xem xét đưa vào phương 

án đầu tư lưới điện khu vực trong những năm tiếp theo. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Nam Tân: Khảo sát hiện trường có 10 đường 
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dây sau công tơ kéo về các hộ dân được đấu nối từ cột A28 thuộc trạm biến áp 

T82. Đường dây xa nhất có chiều dài khoảng 200 mét, các đường dây hiện đang 

mắc trên cột gỗ, tre; một số vị trí cột thấp, mắc vào cây xanh không đảm bảo an 

toàn. Đường dây sau công tơ là tài sản thuộc khách hàng do khách hàng đầu tư. 

Nhằm đảm bảo an toàn điện cho các hộ dân khu vực, Điện lực Krông Nô đề nghị 

các hộ dân tự chuẩn bị cột gỗ chắc chắn hoặc cột bê tông có chiều cao từ 4,5 mét 

và các phụ kiện liên quan và phối hợp với Điện lực để cử công nhân kỹ thuật phối 

hợp hỗ trợ nhân công xử lý các điểm mất an toàn cho người dân. 

6. Cử tri Đinh Văn Kỳ, thôn Quảng Hà, xã Đắk Sôr kiến nghị: Hiện nay 

trên địa bàn thôn Quảng Hà đang tồn tại 02 tuyến đường dây điện song song, gần 

nhau. Qua một thời gian dài, nhưng đến nay việc tích hợp vẫn chưa hoàn thành. 

Ngành điện cần xem xét để giải quyết bất cập trên. 

Trả lời:  

Điện Lực đã lập phương án di dời lưới điện hạ áp và công tơ khách hàng 

sang trụ trung áp và thu hồi trụ hạ áp cũ. Công trình sẽ triển khai thi công trong 

năm 2023. 

7. Cử tri Lục Trọng Năng, thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah kiến nghị: Đề 

nghị ngành điện chuyển đường hạ thế từ đường cũ lên đường mới thi công khu 

vực ngã ba thôn Cao Sơn. 

Trả lời:  

Cử tri kiến nghị từ trụ 267(ĐD477KRN) đến trụ 267/6(ĐD477KRN) hiện 

đã có đường dây trung thế nhưng chưa có đường dây hạ thế kéo qua khu vực này. 

Điện lực đã có kế hoạch kéo 350 m ĐDHA từ trụ 267/1 đến trụ 267/6 (Đi chung 

trụ) và chuyển toàn bộ HTĐĐ sang vị trí mới trong quý III năm 2023. 

8. Cử tri Nguyễn Thanh Khả, thôn Lương Sơn, xã Nam Xuân kiến 

nghị: Giáp khu tái cư, đường điện do nhân dân tự kéo đã lâu, hiện nay đã xuống 

cấp, vào mùa khô nấu cơm không chín do điện quá yếu, không thể phục vụ sản 

xuất và sinh hoạt. Đề nghị cấp trên chỉ đạo nghành điện lực quan tâm nâng cấp hệ 

thống điện cho bà con. 

Trả lời:  

Cụm dân cư được nêu trong kiến nghị của cử tri Nguyễn Thanh Khả có 15 

hộ dân sử dụng điện đấu nối từ trụ A15 – T85(ĐD475KRN). Hiện đường dây sau 

công tơ được mắc trên trụ tre, gỗ thấp không đảm bảo an toàn. Trước mắt các hộ 

dân chuẩn bị trụ gỗ, bê tông có chiều cao từ 4,5 mét, Điện lực sẽ hỗ trợ kỹ thuật 

để sửa chữa đảm bảo an toàn. 

9. Cử tri Nguyễn Văn Thạnh, thôn Xuyên Hà, xã Đức xuyên kiến nghị: 
Đường dây điện và dây cáp quang dọc đường Quốc lộ 28 đoạn qua thôn Xuyên 

Phước, Xuyên Hà, xã Đức Xuyên quá thấp làm cản trở đến việc sinh hoạt và vận 

chuyển nông sản của nhân dân. Đề nghị các cấp quan tâm nâng cấp, để thuận tiện 

cho việc sinh hoạt. 

Trả lời:  

Theo phản ánh của cử tri, Đại diện Điện lực Krông Nô đã đến hiện trường 

và trực tiếp làm việc với khách hàng và được biết nội dung kiến nghị như sau: 
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Lưới điện này thuộc Dự án năng lượng nông thôn Việt Nam khu vực Miền Trung 

đầu tư cấp điện cho Xã Đức Xuyên tháng 04/2002 đã được phê duyệt. Lưới điện 

vận hành đảm bảo an toàn. Tuy nhiên đến nay do mặt đường Quốc lộ 28 được 

nâng cấp lên cao. Trong thời gian gần đây bà con đã đổ đất, san lấp mặt bằng để 

xây dựng làm nhà... Do vậy để đảm bảo an toàn đề nghị các hộ dân chủ động liên 

hệ Điện lực Krông Nô để phối hợp nâng cao đường dây điện hạ áp. 

10. Cử tri Cầm Văn Chung, thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah kiến 

nghị: Đề nghị các cơ quan chức năng kéo điện vào khu vực Cù Lao Cát và hạ thế  

đường điện 3 pha tại ngã ba thôn Buôn Choah. 

Trả lời:  

Tại ngã 3 thôn Buôn Chóah khách hàng đang sử dụng điện tại TBA T52 

(ĐD477KRN) hiện tại đang là bình hạ áp 1 pha 50kVA. Dự kiến trong quý IV 

năm 2022 Điện lực sẽ nâng cấp TBA T52 (ĐD477KRN) từ 1 pha lên 3 pha với 

dung lượng 100kVA phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. 

- Điện lực đã khảo sát thực tế từ ngã 3 thôn Buôn Chóah đến khu vực cù 

lao Cát có khoảng 20 hộ dân sông rải rác với chiều dài 1,3km. Đề nghị phối hợp 

với Điện lực Krông Nô để cấp điện sinh hoạt sau công tơ từ trụ cuối TBA T52 

(ĐD477KRN) 

V. Lĩnh vực khác 

1. Cử tri Trịnh Xuân Tô, xã Nam Xuân kiến nghị: Các đối tượng khi 

tham gia chiến đấu nhưng không bị thương và được hưởng chính sách người có 

công theo chế độ 142; 62 nhưng không được thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ 

tết, khi chết thì không được các cấp, các ngành phúng viếng là không công bằng, 

đề nghị các cấp thực hiện đúng pháp lệnh người có công. 

Trả lời: 

Căn cứ theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09 tháng 12 năm 

2020 của Ủy ban thường trực Quốc hội Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Thủ tướng chính phủ 

quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi ngưới có công với cách mạng; Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thì hành pháp lệnh ưu đãi ngưới có công với cách mạng  thì các 

đối tượng nêu trên được nhận trợ cấp một lần, ngoài ra còn được hưởng thẻ 

BHYT miễn phí đến trọn đời, khi qua đời nhân thân sẽ được hưởng tiền mai táng 

phí bằng 10 tháng lương cơ bản hiện hành. Hiện tại, chưa có quy định về thăm 

hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết. Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian 

tới UBND huyện sẽ kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền đối với nội dung 

này. 

2. Cử tri Nguyễn Đình Thiên, xã Nam Xuân: Bản thân tôi thuộc diện 

hưởng chế độ 142 có được hỗ trợ sửa chữa nhà ở không? Nhà tôi hiện nay xuống 

cấp. 

Trả lời: 

Qua xác minh, ông Nguyễn Đình Thiên là đối tượng người có công được 

hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh, Sở Lao động - 
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Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Krông Nô đã có văn bản 

khảo sát gửi đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn rà soát, hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, tuy nhiên qua rà soát của UBND xã Nam 

Xuân lại không có trường hợp của cử tri. Do đó, đề nghị cử tri Nguyễn Đình 

Thiên chủ động liên hệ với UBND xã Nam Xuân để được xem xét, giải quyết 

theo quy định. 

3. Cử tri Nguyễn Văn Hồng, tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mâm: Đối với 

cán bộ huyện khi được phân công nhiệm vụ tăng cường xuống cơ sở nên chọn cán 

bộ có trình độ, chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được phân công tại địa 

phương, tránh tình trạng khi về cơ sở không hiểu, không nắm, không biết về 

nhiệm vụ, dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo cho cấp dưới lúng túng, hiệu quả công 

việc không cao. 

- Đối với cán bộ trong thời gian xem xét xử lý vi phạm, không nên luân 

chuyển sang vị trí công tác khác khi chưa có kết luận, gây dư luận xấu trong nhân 

dân. 

Trả lời:  

Trong thời gian quan việc luân chuyển cán bộ huyện xuống địa bàn các xã, 

thị trấn được Huyện uỷ quan tâm lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn, đáp 

ứng yêu cầu vị trí công tác mới; cán bộ được luân chuyển điều động tại cơ sở đều 

là cán bộ lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, đơn vị của huyện và khi về cơ sở đều 

phát huy năng lực điều hành, quản lý. 

4. Cử tri Trần Ngọc Đức, thôn Đức Lập, xã Đăk Sôr: Thanh niên trúng 

tuyển các trường cao đẳng, đại học thuộc diện tạm hoãn nhập ngũ với điều kiện có 

giấy xác nhận của nhà trường. Việc xác nhận của nhà trường chỉ cần xác nhận 

năm đầu là đủ, những năm tiếp theo không cần xác nhận để tránh phiền hà cho 

công dân. 

Trả lời:  

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, điểm g khoản 

1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP “lý do được tạm hoãn gọi nhập ngũ: Đang 

học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính 

quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào 

tạo”. Do đó nếu công dân đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học sẽ được 

tạm hoãn gọi nhập ngũ với điều kiện phải có giấy xác nhận của nhà trưởng để nộp 

về cho ban chỉ huy quân sự xã.  

Vì vậy việc nộp giấy xác nhận đang học tập tại các trường cao đẳng, đại 

học vào đầu khóa học và các năm sau không nộp giấy xác nhận của trường là 

không đủ căn cứ. Như vậy nếu công dân muốn được tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân 

sự thì phải nộp giấy xác nhận đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học theo 

từng năm để tránh trường hợp công dân đó tự ý nghỉ học hoặc bị nhà trường đuổi 

học… Do đó, việc xác nhận của nhà trường chỉ cần xác nhận năm đầu còn những 

năm tiếp theo không cần giấy xác nhận là không đủ điều kiện để tạm hoãn gọi 

nhập ngũ. 
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5. Cử tri Bùi Anh Nguyên, thôn Nam Cường, xã Nam Đà kiến nghị: 

Trụ sở xã Nam Đà hầu hết các công trình đã được xây dựng trên 20 năm, phòng 

làm việc, hội họp và Phòng 1 cửa của xã hiện không đáp ứng được nhu cầu ngày 

một cao, mặt khác Trụ sở lại nằm sát bên Chợ xã ồn ào, giao thông buổi sáng 

thường ách tắc. Hiện Trụ sở xã đã có trong danh mục trung hạn của tỉnh, nhưng 

vừa qua đã cắt bớt kinh phí còn có 300 triệu đồng trong giai đoạn 2023-2025. 

Trong quý IV năm 2022, xã sẽ hoàn thành việc quy hoạch 1/500 khu trung tâm xã 

(hiện quy hoạch đã thông qua HĐND xã đang trình thẩm định và xin ý kiến Sở 

Xây dựng lần 2). Để sớm hình thành khu trung tâm mới, khai thác tiềm năng quỹ 

đất để tăng thu tái đầu tư nâng cao cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng mục tiêu về 

đích nông thôn mới nâng cao đến 2025, đề nghị các sở ban ngành của tỉnh và 

huyện quan tâm bố trí kinh phí để sớm xây Trụ sở xã trong giai đoạn 2023-2025. 

Trả lời: 

Công trình Trụ sở xã Nam Đà đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương 

đầu tư tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 và được đưa vào kế 

hoạch vốn đầu tư công trung hạn (nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân 

sách địa phương) giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 

20/8/2021. Công trình được dự kiến đầu tư giai đoạn 2023 - 2025. 

6. Cử tri Lương Văn Khoa, xã Nam Xuân: Bản thân tôi ra quân được 15 

năm hiện nay chưa có giấy xuất ngũ ra quân, rất mong cấp trên quan tâm giúp đỡ 

để tôi có quyết định xuất ngũ để tôi tham gia sinh hoạt hội cựu chiến binh trong 

thôn. 

Trả lời: 

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cử tri Lương 

Văn Khoa sinh ngày 16/12/1986, nhập ngũ tại xã Đắk Sôr ngày 04/10/2007 vào 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông. Sau khi xuất ngũ về xã Nam Xuân, ông không 

liên hệ để nhận Quyết định xuất ngũ, cho nên hiện nay hồ sơ vẫn còn đang lưu tại 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Nô. Tuy nhiên, qua kiểm tra đối chiếu với các 

giấy tờ tùy thân khác của cử tri Lương Văn Khoa thì Quyết định xuất ngũ đơn vị 

quản lý làm sai quê quán, trú quán. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ với Bộ phận quân 

lực, Ban Chỉ huy quân sự huyện để nhận lại hồ sơ, quyết định, sau đó, đến đơn vị 

nhập ngũ để làm lại Quyết định xuất ngũ cho đúng với hồ sơ theo quy định. 

7. Cử tri Mai Văn Vĩnh, xã Đắk Drô kiến nghị: Thực hiện Nghị định số 

116/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính Phủ về chính sách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tại xã có 21 cán bộ công 

chức được hưởng chế độ hỗ trợ lần đầu và xã đã chi trả cho 21 cán bộ công chức 

đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên đến năm 2014, Phòng Tài chính về kiểm 

tra và yêu cầu xuất toán số tiền hỗ trợ lần đầu đối với 18 cán bộ, công chức với lý 

do là người địa phương đã công tác tại xã trước khi Nghị định 116/2010/NĐ-CP 

có hiệu lực. Xã đã triển khai thu hồi và nộp trả theo yêu cầu. Tuy nhiên, đến ngày 

18/10/2021 tại cổng thông tin điện tử Chính phủ chuyên mục giải đáp chính sách 

online trả lời ông Vũ Đương Bằng (cán bộ, công chức xã) thì cán bộ, công chức 

chưa được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì nay được 
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hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP, ngày 08/10/2019 (Nghị 

định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 và thay thế Nghị 

định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ). Ủy ban 

Nhân dân xã đã có văn bản đề nghị UBND huyện giải quyết chi trả chế độ trợ cấp 

lần đầu cho cán bộ công chức nhưng đến nay chưa giải quyết. Đề nghị UBND 

Huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu giải quyết chế độ theo quy định. 

Trả lời: 

Liên quan đến kiến nghị nêu trên của cử tri, ngày 28/10/2021, UBND xã 

Đắk Drô đã có Công văn số 144/UBND-VP, về việc đề nghị giải quyết chi trả chế 

độ trợ cấp lần đầu đối với cán bộ công chức xã Đắk Drô đã bị thu hồi năm 2015, 

theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ. Qua đó, 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 2467/UBND-NV, ngày 10/11/2021, về 

việc giải quyết nội dung kiến nghị của UBND xã Đắk Drô. Đề nghị, cử tri liên hệ 

với UBND xã Đắk Drô để được biết thêm thông tin cụ thể. 

Trên đây là báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri của 

UBND huyện Krông Nô./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- UBMTTQ VN huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đăng Ánh 
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