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BÁO CÁO 
 

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu  

HĐND cấp huyện sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5  

HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

   

 Ủy ban nhân dân huyện nhận được Báo cáo số 145/BC-HĐND ngày 

20/9/2022 của HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với 

đại biểu HĐND cấp huyện sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện. 

Sau khi tổng hợp, UBND huyện trả lời như sau: 

1. Cử tri Chử Khắc Trung và cử tri Nguyễn Văn Trường, thôn 20, xã Đắk 

D’rông có cùng kiến nghị: Khu vực làng H’Mông thôn 20, xã Đắk D’rông với 

khoảng 50 đến 60 hộ dân sinh sống, hiện tại có nhà ở ổn định, có đất sản xuất 

canh tác và đường vào khu vực đã được bê tông hóa. Tại khu vực đã có đường 

dây điện khoảng 3,5km từ Ngã 3 nhà ông Tuấn (mập) vào đến xưởng đũa, do 

người dân đóng góp tự kéo; do tiết diện dây nhỏ nên điện đến khu vực rất yếu và 

thất thoát dẫn đến số kw tăng cao nên các hộ dân phải mua với giá điện 

5000đ/kw. Vậy cử tri kiến nghị với Chi nhánh Điện Lực Cư Jút xem xét hỗ trợ, 

khảo sát nâng cấp đường dây điện để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho bà con. 

Trả lời: Hiện trạng khu vực này có khoảng 20 hộ dân, bà con đang kéo 

điện để sinh hoạt thuộc trạm biến áp ký hiệu T248 (ĐD477CJU) với công suất 

100kVA-22/0.4kV. Ngày 20/9/2022 Điện lực Cư Jút phối hợp cùng với Đoàn 

của Sở Công thương và phòng Kinh tế và Hạ tầng đã khảo sát khu vực làng 

H’Mông thôn 20, xã Đắk D’rông. Sở Công thương đang xem xét để có phương 

án đầu tư nâng cấp tuyến điện cho bà con khu vực này bằng nguồn ngân sách 

của UBND tỉnh. 

 2. Cử tri Triệu Thị Mến, thôn 4, xã Đắk D’rông kiến nghị: Cử tri là người 

đi tổng hợp danh sách đăng ký mua BHYT cho các hộ dân, tuy nhiên khi lấy 

thông tin cá nhân người đăng ký mua bà cập nhật đúng ngày, tháng, năm sinh và 

chuyển các cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ, nhưng khi thẻ BHYT được cấp thì 

sai ngày, tháng, năm sinh trên thẻ. Cử tri đã phản ánh đến các cơ quan chức 

năng nhưng đến nay chưa được giải quyết. Kiến nghị với cơ quan BHXH huyện 

xem xét giải quyết kịp thời để bà con sử dụng. 

 Trả lời: Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của Cư tri Triệu Thị Mến,Bảo 

hiểm xã hội huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Đắk D’Rông và Bà Triệu 

Thị Mến (có biên bản làm việc kèm theo). Tuy nhiên tại thời điểm làm việc, Bà 
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Triệu Thị Mến không cung cấp được tên đối tượng sai thông tin chưa được giải 

quyết, mà chỉ nói chung chung là trước đây. Hiện nay không có hồ sơ nào vướng 

mắc mà cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện chưa giải quyết đối với Bà Triệu Thị 

Mến. 

3. Cử tri Nông Thế Vụ, thôn 16 xã Đắk D’rông kiến nghị (bằng văn bản): 

Hiện nay kinh phí hợp đồng và lắp đặt đường điện 3 pha còn quá cao do phải 

kéo đường dây từ trạm Biến áp về tới hộ gia đình nên người dân không có khả 

năng lắp đặt điện 3 pha để phục vụ sản xuất, đề nghị ngành điện và các cấp xem 

xét miễn giảm để người dân có nhu cầu được sử dụng. 

Trả lời: Về chi phí nhân công lắp đặt đường dây sau công tơ Điện lực Cư 

Jút thực hiện theo các Quy trình và đơn giá được cơ quan tỉnh cung cấp và quyết 

định số 5071/QĐ-ĐnoPC ngày 08/9/2022 của Công ty Điện lực Đắk Nông về 

việc ban hành đơn giá lắp đặt đường dây sau công tơ khách hàng tại Công ty 

Điện lực Đắk Nông. Vị trí lắp đặt công tơ 3 pha khi phát triển mới của khách 

hàng ngành điện tiến hành khảo sát thực tế về phụ tải sử dụng điện của khách 

hàng, sau đó 2 bên thống nhất thỏa thuận vị trí lắp đặt công tơ tại cột ngay đầu 

trạm biến áp phụ tải để đảm bảo chất lượng điện năng cho khách hàng sử dụng 

cho các hộ sử dụng điện khách trên tuyến đường dây đó. 

4. Cử tri Trịnh Thành Nam và Bùi Kim Loan xã Tâm Thắng kiến nghị: 

Tuyến đường liên xã Thị trấn Ea T’ling, Tâm Thắng, Nam Dong hiện tại đang 

thi công trong đó có đoạn đi qua thôn 13, thôn 14, xã Tâm Thắng. Bà con nhân 

dân trên địa bàn thôn 13 và thôn 14, xã Tâm Thắng kiến nghị các cấp cần đẩy 

nhanh tiến độ để phục vụ đi lại thuận lợi cho nhân dân; đồng thời trong quá trình 

xây dựng, đơn vị thi công đã múc trúng và làm hư hỏng đường ống dẫn nước 

sinh hoạt, đề nghị các đơn vị chức năng sớm di dời, khắc phục, sửa chữa để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và cần nghiên cứu, điều chỉnh vị trí đặt cống thoát nước 

cho phù hợp để nước thoát không tràn vào khu vực, đảm bảo đời sống sinh hoạt 

cho bà con nhân dân. 

Trả lời: 

- Nội dung kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công: Đây là ý kiến thiết thực 

của bà con củng như của huyện, làm sao sớm đưa công trình đưa vào sử dụng, 

phục vụ đi lại của mọi người. Tuy nhiên năm nay mùa mưa đến sớm và kết thúc 

muộn, mưa to và liên tục 3 tháng liền, đặc thù của các công trình giao thông, 

mùa mưa nhiều không thể triển khai, thi công được vì ảnh hưởng lớn đến chất 

lượng công trình. Vì vậy, trong thời gian tới, thời tiết thuận lợi UBND huyện sẻ 

chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án. 



3 

 

 

- Nội dung làm hư hỏng đường ống cấp nước sinh hoạt: Đường ống cấp 

nước sinh hoạt khu vực này được Công ty CP cấp nước Đắk Nông thi công thời 

gian trước, tuy nhiên đơn vị thi công không đúng theo giấy phép xây dựng, hệ 

thống cấp nước nằm trong mặt bằng thi công tuyến đường. Tuy nhiên đến nay 

Ban QLDA và PTQĐ đã phối hợp với Công ty CP cấp nước Đắk Nông đã di dời 

và cấp nước lại bình thường cho bà con. 

- Nội dung điều chỉnh vị trí đặt cống thoát nước: Đối với vị trí thoát nước 

tuyến đường hiện nay có 2 vị trí còn vướng mặt bằng: 

+ Vị trí 1: tại km0 + 240, vị trí này là mương thoát nước có từ trước, tuy 

nhiên khi triển khai thì bà con không cho xây dựng. 

+ Vị trí 2: tại km0+ 765,7,  đây là vị trí mới và được khảo sát mương thoát 

theo phương án tối ưu nhất, tuy nhiên khi triển khai thì bà con lại không cho xây 

dựng. 

Năm nay lượng mưa nhiều và lớn nên lưu lượng nước đổ về mương số 2 rất 

nhiều, mương cuối tuyến không được thi công nên nước ngập vào nhà dân, bà 

con đã có kiến nghị. Ban QLDA và PTQĐ đã phối hợp với UBND xã Tâm 

Thắng mời bà con bị ảnh hưởng do mương thoát nước đi qua để cùng tháo gỡ 

giải quyết vấn đề, tuy nhiên đến hôm nay vẫn chưa gặp gở được vì lý do công 

việc của bà con nhiều, trong tuần tới sẻ mời bà con gặp, trao đổi để giải quyết 

dứt điểm. Đề nghị UBND xã Tâm Thắng phối hợp tuyên truyền, vận động bà 

con tham dự để sớm giải quyết đứt điểm, bàn giao mặt bằng thi công. 

 5. Cử tri Trịnh Thành Nam, thôn trưởng Thôn 15, xã Tâm Thắng kiến 

nghị (lần 2): Đoạn đường dây điện do người dân tự kéo vào khu vực dân cư 

trong thôn 15 với 25 hộ dân dân sinh sống hiện đã xuống cấp, dây điện võng gây 

nguy hiểm đến đời sống của nhân dân. Đề nghị ngành điện có kế hoạch khảo sát, 

hỗ trợ khắc phục. 

 Trả lời: Điện lực Cư Jút đã tiến hành khảo sát đoạn đường dây điện tại 

thôn 15, xã Tâm Thắng như cử tri đã phản ánh. Hiện trang bà con đang kéo điện 

để sinh hoạt thuộc trạm biến ám ký hiệu T174 (ĐD481CJU) với công suất 

160kVA-22/0.4KV. Để đảm bảo an toàn cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và 

sản xuất của người dân, Điện lực Cư Jút đã lập phương án đầu tư xây dựng và đã 

được Tổng công ty Điện lực Miền trung phê duyệt với khối lượng 0,25Km 

đường dây hạ áp để cấp điện cho bà con khu vực thôn 15 xã Tâm Thắng. Công 

trình dự kiến thi công vào quý III/2023 để đóng điện và phục vụ cho bà con 

nhân dân. 

 6. Cử tri Y Bắc H’ra, Buôn Trum, xã Tâm Thắng kiến nghị: Tuyến đường 
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vào xã Ea Pô, đoạn qua Buôn Buôr và buôn Ea Pô, xã Tâm Thắng đang xây 

dưng có 5 cống thoát nước, theo ông thì các cống thoát nước này chảy vào khu 

vực ruộng nhà ông gây ngập úng. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét điều 

chỉnh. 

Trả lời: Ngày 19/5/2022 Ban QLDA và PTQĐ đã có văn bản trả lời ý 

kiến của bà con về các mương thoát nước của công trình trên địa bàn xã Tâm 

Thắng, hệ thống mương thoát nước này dựa trên các mương thoát nước củ, 

không làm thay đổi lưu lượng nước, không thay đổi dòng chảy và các yếu tố 

khác ( có công văn số 36/CV-BQLDA và PTQĐ ngày 09/5/2022 của Ban QLDA 

và PTQĐ kèm theo ) 

 7. Cử tri Y Thanh B’yă, Y Mai B’yă, Y Ben K’nul, Y Bin Êban và cử tri 

khác xã Tâm Thắng có cùng kiến nghị: Tuyến đường vào xã Ea Pô, đoạn qua 

Buôn Buôr và buôn Ea Pô, xã Tâm Thắng được xây dựng người dân rất đồng 

tình và tự nguyện hiến đất, đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải phóng mặt 

bằng, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án để sớm hoàn 

thành, phục vụ cho nhu cầu đi lại, sinh sống của bà con nhân dân. 

 Trả lời: Đây là ý kiến thiết thực của bà con củng như của huyện, làm sao 

sớm đưa công trình đưa vào sử dụng, phục vụ đi lại của mọi người. Tuy nhiên 

năm nay mùa mưa đến sớm và kết thúc muộn, mưa to và liên tục 3 tháng liền, 

đặc thù của các công trình giao thông, mùa mưa nhiều không thể triển khai, thi 

công được vì ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình. Vì vậy, trong thời gian 

tới, thời tiết thuận lợi UBND huyện sẻ chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến 

độ, sớm hoàn thành dự án. 

 8. Cử tri Y Ba Êban, buôn Buôr xã Tâm Thắng kiến nghị: Đề án xây dựng 

Buôn cổ (Buôn Buôr) trở thành buôn văn hóa truyền thống của người Ê Đê đã 

xây dựng nhưng tiến độ thực hiện rất chậm, hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể để 

bà con giữ gìn bàn sắc văn hóa, lưu giữ nhà cổ, đồ cổ, cồng chiêng…trong buôn. 

Đề nghị các cấp có thẩm quyền khẩn trương có kế hoạch để triển khai cụ thể 

nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Trả lời: Dự án bảo tồn Buôn văn hóa truyền thống Buôn Buôr xã Tâm 

Thắng từ năm 2007 - 2010 đã thực hiện đầu tư xây dựng (Do Sở Văn hóa - 

TT&DL tỉnh Đăk Nông làm chủ đầu tư). Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp 

với UBND xã Tâm Thắng đã huy động bà con nhân dân trong Buôn mang một 

số hiện vật có giá trị để trưng bày trong Nhà văn hóa cộng đồng như: Chiêng, 

Trống, ché, các nhạc cụ truyền thống, nồi đồng … năm 2010 được sự quan tâm 

của UBND huyện và Sở Văn hóa - TT&DL tỉnh đã mua 01 bộ ghế Kpan tổ chức 

Lễ hội rước Kpan đặt tại Nhà văn hóa cộng đồng. UBND xã Tâm thắng đầu tư 

xây dựng sân khấu ngoài trời. Tuy nhiên các hiện vật được trưng bày một thời 
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gian không có người đến tham quan, Vì vậy các hộ gia đình có hiện vật sợ mất 

nên đã mang về gia đình cất giữ chỉ còn lại bộ ghế Kpan; quản lý bảo vệ trông 

coi Nhà văn hóa cộng đồng hiện nay do cán bộ  phụ trách đài phát thanh xã đảm 

nhận. Mặc dù đã được nâng cấp thành Nhà văn hóa cấp xã, song lại không ở 

trung tâm nên các hoạt động hội thi, hội diễn cũng không được thường xuyên tổ 

chức tại nhà văn hóa này, các hoạt động sinh hoạt, hội họp của buôn lại được tổ 

chức tại nhà văn hóa buôn. Vì vậy thỉnh thoảng mới tổ chức các lễ hội truyền 

thống của đồng bào Ê đê tại nhà văn hóa này. 

- Từ năm 2005 - 2015 được sự quan tâm của Sở Văn hóa - TT&DL, Đề án 

bảo tồn Văn hóa - Hoa văn - Cồng chiêng và các nhạc cụ dân tộc thiểu số tỉnh 

Đăk Nông, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với UBND xã Tâm Thắng 

tổ chức khôi phục lại 03 Lễ hội truyền thống như: Ăn cơm mới, Lên nhà mới, 

rước ghế Kpan; 04 lần ngày Hội văn hóa thể thao các dân tộc; 08 lớp truyền dạy 

diễn tấu cồng chiêng; 02 lớp nhạc cụ; 01 lớp hát dân ca … trong đó có nhiều 

nghệ nhân, học viên là người Buôn Buôr tham gia tổ chức và truyền dạy. 

- Hiện nay số lượng nhà dài trong buôn ngày một ít đi (đa số đã hư hỏng 

sắp sập đổ: trong buôn hiện còn  khoảng 20 ngôi nhà dài nhưng chỉ có 10 nhà 

còn sử dụng được) thay vào đó là những ngôi nhà xây khang trang ngày một 

nhiều hơn. 03 nhà dài được đầu tư sửa chữa của 03 hộ Y Săm B’yă, Y Bhanh, Y 

Nel Niê hiện nay đã hư hỏng. 

- Thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND, 

theo đó đã bàn bàn giao cho UBND Xã Tâm Thắng thực hiện tiếp nhận Danh 

mục tài sản Đề án bảo tồn buôn văn hóa Buôn Buôr để theo dõi, quản lý, sử 

dụng và hạch toán vào sổ sách nguyên giá tài sản và khấu hao còn lại của tài sản 

theo quy định.  

- Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 HĐND huyện khóa VII, nhiềm kỳ 2021 

– 2026 đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/9/2022 

về chủ trương đầu tư dự án Buôn Văn hóa truyền thống gắn với điểm đến du lịch 

Buôn Buôr, xã Tâm Thắng; theo đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 

2074/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 – 2025 trên địa bàn huyện Cư Jút. Trong đó, UBND huyện giao cho Ban 

quản lý dự án và phát triển quỹ đất thực hiện Dự án: Buôn Văn hóa truyền thống 

gắn với điểm đến du lịch Buôn Buôr, xã Tâm Thắng. 

 9. Cử tri Nguyễn Văn Hòa, thôn 4, xã Đăk D’rông kiến nghị: Trang trại 

heo tại xã Đăk D’rông xử lý nước thải không đảm bảo, gây bốc mùi hôi thối làm 

ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con nhân dân. Kiến nghị với các cơ quan có 

thẩm quyền kiểm tra, xử lý (trang trại heo cụ kỵ của Công ty TNHH Greenfarm 

Asia). 

Trả lời: Dự án Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ của Công ty TNHH 

Green Farm Asia có địa chỉ tại thôn 8, xã Cư K’nia đã được UBND tỉnh Đắk 

Nông phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 
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1882/QĐ-UBND, ngày 18/11/2013; Đã thực hiện Sổ đăng ký chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại với mã số 67.000048T (cấp lần đầu) của Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Giấy phép số 02/GP-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2015 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về cấp phép khai thác nước dưới đất; đã lập báo cáo giám 

sát môi trường định kỳ hàng năm; đã đầu tư xây dựng công trình xử lý nước 

thải, khí thải theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê 

duyệt. Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Cư Jút định kỳ kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường tại Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ của Công ty TNHH Green Farm 

Asia. Kết quả kiểm tra thực tế: 

- Chất thải phát sinh từ các dãy chuồng trại nuôi heo sau khi qua máy ép 

phân, phần còn lại và nước thải được xử lý bằng hệ thống biogas túi bạt, hệ 

thống xử lý hóa lý, sinh học. Lượng khí sinh ra trong quá trình xử lý từ hệ thống 

biogas chủ yếu là khí CH4 được thu gom bằng ống dẫn khí và được đốt thường 

xuyên 24/24. 

- Qua các đợt kiểm tra, không phát hiện tình trạng xả nước thải ra môi 

trường, Công ty đã lót bạt tất cả các hồ chứa nước thải và lót bạt hồ tạm chứa, 

hồ sự cố trong khuôn viên trang trại. 

- Các cơ quan có hợp đồng với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường lấy mẫu không khí tại khu vực dân cư xung quanh trang trại để phân tích 

chất lượng môi trường không khí, kết quả: các chỉ tiêu đều nằm trong ngưỡng 

cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT quy chuẩn không khí xung 

quanh. 

- Báo cáo quan trắc hiện trạng môi trường không khí xung quanh trên địa 

bàn huyện Cư Jút năm 2022 tại khu vực xung quanh Trung tâm heo giống hạt 

nhân cụ kỵ của Công ty TNHH Green Farm Asia cho thấy: các kết quả phân tích 

mẫu khí xung quanh tại vị trí cuối hướng gió cạnh hàng rào Công ty đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (Kết quả quan trắc môi 

trường tại các khu vực xung quanh 2022). 

- Vào đợt kiểm tra gần nhất, Công ty TNHH Green Farm Asia đã lắp các 

béc phun cố định tại các quạt hút sau mỗi dãy chuồng trại để phun các chế phẩm 

khử mùi.  

- Công ty đang đầu tư các công trình xử lý nước thải, khí thải và hợp đồng 

với các đơn vị tư vấn hoàn thiện thủ tục cấp phép môi trường theo quy định của 

Luật bảo vệ môi trường 2020.  

Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục phối 

hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND xã Cư K’nia thường 

xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi nếu phát hiện Công ty này lợi dụng lúc trời 

mưa xả khí thải, nước thải vượt quy chuẩn, tiêu chuẩn ra môi trường xung quanh 

thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.   
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Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội 

nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND cấp huyện sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ 

họp thứ 5 HĐND huyện./. 

Nơi nhận:                  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Thường trực, các Ban HĐND huyện;                        

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;       
- UBMTTQVN huyện; 

- UBMTTQVN các xã có liên quan; 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện; 

- UBND các xã có liên quan; 

- CVP, PCVP, CVTH; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

           
Nguyễn Anh Tú 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-27T08:22:51+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút<cujut@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-27T08:22:55+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút<cujut@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-27T08:23:10+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút<cujut@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




