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BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị

 tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp 
thứ Tư, HĐND huyện khóa VII 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ
sung năm 2019. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực
UBMTTQVN huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước
kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VII vào ngày 24 và ngày 25/5/2022 trên địa
bàn 16/16 xã, thị trấn. Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu HĐND huyện
đã thông báo dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa VII;
báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba; giải trình, tiếp
thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND
huyện khóa VII. 

Có 32/34 vị đại biểu tham dự (vắng 02 đại biểu: bà Lê Thị Phương Oanh
tại xã Thống Nhất và ông Bùi Đại Nam tại xã Đức Liễu có lý do). Tại hội nghị
có 735 cử tri với 179 ý kiến, kiến nghị. Đa số các ý kiến đã được đại biểu,
UBND huyện và các cơ quan liên quan giải trình tại hội nghị, tuy nhiên vẫn còn
có các ý kiến tiếp thu, ghi nhận chưa giải trình. Thường trực HĐND huyện tổng
hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ UBMTTQ VN huyện và các Tổ đại biểu
của HĐND huyện còn tiếp thu, chưa được giải trình đề nghị UBND huyện và
các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời theo thẩm quyền như sau:

I. Nhóm ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết và chỉ đạo giải quyết của
UBND huyện

1. Xã Bom Bo (ý kiến chung của xã Bom Bo, Đồng Nai, Đăng Hà)

 Các cử tri: Nguyễn Văn Đồng - thôn 9, xã Bom Bo; Hà Văn Vượng – thôn
4, xã Đồng Nai; Bàn Văn Thọ - thôn 5, xã Đăng Hà; Hoàng Văn Biền - thôn 4,
xã Đăng Hà:  Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật và
phân bón. Đề nghị các ngành chuyên môn liên quan của UBND huyện hướng
dẫn cho người dân sử dụng các loại danh mục thuốc  bảo vệ thực vật, phân bón
trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển từng loại cây trồng nhằm phát huy thế
mạnh của từng địa phương, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra niêm yết
công khai giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhằm ngăn ngừa hàng giả, hàng
kém chất lượng và đẩy giá của các cửa hàng  kinh doanh phân bón làm ảnh
hưởng đến kinh tế của người dân. 

2. Xã Minh Hưng
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 Cử tri Nguyễn Thị Thuỷ - Thôn 3, xã Minh Hưng:

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc bố trí tái
định cư cho 39 hộ dân khu vực 8,5 ha thôn 3, xã Minh Hưng, cử tri đã kiến nghị
nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. 

- Hiện nay 19 hộ đã được bố trí tái định cư tại thôn 3 nhưng chưa đảm bảo
được nguồn điện sinh hoạt. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo sớm khắc phục cho
các hộ dân nói trên. 

- UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét việc đề nghị
công nhận Khu dân cư loại 1 cho thôn 3 xã Minh Hưng. UBND xã đã gửi văn
bản đề nghị UBND huyện nhưng chưa được công nhận. 

3. Xã Đak Nhau

- Cử tri Điểu Thanh - Thôn Đak La, xã Đak Nhau: Hiện nay, xã Đak Nhau
có 2 thôn vẫn được công nhận là thôn nghèo thôn đặc biệt khó khăn (Đak La và
Đak Nung). Năm 2020 có phân bổ nguồn vốn đầu tư cho thôn đặc biệt khó khăn
mỗi thôn là 240 triệu đồng để tu sửa Nhà Văn hóa nhưng năm 2021-2022 thì
không còn phân bổ nguồn vốn này nữa. Đề nghị UBND huyện thông báo cho
nhân dân 2 thôn trên biết có còn được đầu tư nguồn vốn này nữa hay không. 

- Cử tri Điểu Nhui - Thôn Đak Liên, xã Đak Nhau: Hiện nay, trên địa bàn
thôn Đak Liên có 4 lò xay cà phê đang hoạt động, nhưng chưa đảm bảo được
việc giữ vệ sinh môi trường; mùi, khói phả ra ngoài rất khó chịu, làm ảnh hưởng
đến các hộ dân sinh sống gần đó. Đề nghị UBND huyện đạo cơ quan chuyên
môn sớm kiểm tra, xử lý để bà con an tâm.

-  Cử tri  Trần  Văn Cường -  Hiệu  trưởng  Trường Tiểu  học  Đak  Nhau:
Trường tiểu học Đak Nhau hiện nay thiếu 10 phòng học, ở điểm chính hiện nay
không còn đất để xây dựng, Trường chưa được quy hoạch địa điểm mới. Đề
nghị UBND huyện xem xét sớm quy hoạch điểm trường mới, đồng thời xây
dựng các phòng học, phòng hiệu bộ... để đảm bảo cơ sở vật chất dạy và học
trong năm học 2022 - 2023.

4. Xã Thống Nhất

Các cử tri xã Thống Nhất kiến nghị:

- Tuyến đường từ ngã 3 nhà Ông Sính (Điểm đầu tiếp giáp với ĐT755B)
đi ngã ba cây phượng (điểm cuối tiếp giáp với ĐT755) là đường liên xã Thống
Nhất – Phước Sơn hiện nay đường cấp phối, xuống cấp trầm trọng, nhiều ổ trâu,
ổ voi, rất khó khăn cho việc đi lại của người dân nhất là vào mùa mưa. Đề nghị
UBND huyện sớm phân bổ nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới? 

- Tuyến đường từ ngã ba Trinh Hạnh (điểm đầu tiếp giáp với ĐT755) là
con đường 29, đường liên thôn với thôn 8 (Điểm cuối ra ngã ba Nhà văn hóa
thôn 8 tiếp giáp với ĐT755B) hiện nay đường cấp phối, xuống cấp trầm trọng,
nhiều ổ trâu, ổ voi, rất khó khăn cho việc đi lại của người dân nhất là vào mùa
mưa. Đề nghị UBND huyện sớm phân bổ nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới.
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- Tuyến đường từ ngã ba ông Tám vào sóc ông La hiện nay đã được đầu
tư đường xâm nhập nhựa 1,5 km chia làm 2 đoạn, còn lại đoạn giữa và đoạn
cuối khoảng 5km, hiện nay đường cấp phối, xuống cấp trầm trọng, nhiều ổ trâu,
ổ voi, rất khó khăn cho việc đi lại của người dân nhất là vào mùa mưa. Đề nghị
UBND huyện sớm phân bổ nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới?

- Đề nghị UBND huyện, tiến hành kiểm tra việc xả nước thải của các
công ty, doanh nghiệp điều trên địa bàn thôn 1, qua nắm bắt một số Công ty múc
đất thành hố sâu khoảng 10m để xả chất thải, không qua xử lý, vấn đề này để lâu
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của nguồn nước ngầm? Đồng thời đề nghị quy
hoạch xây dựng khu vực xả thải tập trung?

5. Xã Phú Sơn

- Cử tri: Đặng Văn Nhung - Thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn:  Ông đã được
Nhà nước cấp một lô đất tái định canh và có đường đi vào rẫy, song ông Nguyễn
Văn Hiên đã lấn chiếm đường đi vào rẫy của ông và đã được Phòng Tài nguyên
và Môi trường huyện về làm việc, phân ranh giới đường đi tạm thời cho gia đình
ông đi vào rẫy và hứa sẽ giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Nhưng đến nay
hơn 8 năm rồi mà vẫn chưa giải quyết, ông Hiên tiếp tục lấn chiếm và trồng cây
lên đường, nên gia đình ông không có đường đi. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo
các ngành chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc trên để cử tri có đường đi vào
rẫy. 

- Cử tri Điểu Men - Thôn Sơn Thành, xã Phú Sơn: Từ trước năm 2001 khi
chưa tách xã đang là xã Thọ Sơn cũ. Lãnh đạo xã Thọ Sơn đã giao cho một số
hộ dân chúng tôi một khu đất và phân lô để cho dân ở, hiện nay đã có 21 hộ dân
thuộc xóm 4, thôn Sơn Thành, xã Phú Sơn làm nhà và sinh sống đến nay là 19
năm rồi mà vẫn chưa được cấp Giấy CNQSD đất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo
các ngành chức năng về khảo sát và giải quyết việc cấp GCNQSD đất cho 21 hộ
dân chúng tôi.

- Cử tri Ninh Văn Duẫn - Thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn: Hiện nay gia đình
ông có 01 thửa đất thổ cư tọa lạc tại thôn Sơn Quý, Phú Sơn đã được cấp Giấy
CNQSD đất. Sau khi thực hiện theo chương trình của tỉnh về đo giải thửa cấp lại
sổ chính quy, khi cán bộ đo đạc đã đo và cấp sổ cho ông Đặng Văn Chức lại cấp
chồng lên đất của gia đình ông, khi ông đi vay ngân hàng thì bộ phận một cửa
yêu cầu ông về làm lại sổ. Trong khi làm các thủ tục làm lại sổ thì Phòng Tài
nguyên và Môi trường yêu cầu phải đo lại đất gia đình ông và đất ông Chức,
nhưng ông Chức không chịu phối hợp để làm và gây khó khăn cho gia đình ông.
Đề nghị UBND huyện chỉ đạo thu hồi lại sổ đã bị cấp sai và cấp lại cho gia đình
ông Duẫn.

- Cử tri Nguyễn Văn Nghĩa - Thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn:  Hiện nay các
khoản phí tại bộ phận một cửa của huyện thu quá cao so với trước đây và cụ thể
như: 01 bộ hồ sơ đăng ký xóa thế chấp trước đây thu phí chỉ 20 ngàn đồng/01 hồ
sơ, nay thu tăng lên đến trên 300 ngàn đồng/01 hồ sơ, các loại hồ sơ khác cũng
tăng tương tự. Đề nghị UBND huyện Bù Đăng có giải pháp điều chỉnh lại mức
thu các loại phí giảm xuống nhằm tạo điều kiện cho người dân.
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- Cử tri Ông Hiếu - Thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn: Đề nghị lãnh đạo bộ phận
một cửa huyện Bù Đăng bố trí thêm cán bộ theo dõi, tiếp nhận hồ sơ cho bà con
Nhân dân ở bộ phận ô số 1 (ô tiếp nhận vay, đăng ký vay vốn, xóa thế chấp), và
ô số 3 (ô tiếp nhận sang nhượng, cho tặng giấy CNQSDĐ) vì 02 ô này lượng
người dân đến giao dịch rất nhiều mà phải bốc số chờ đợi rất lâu, có khi đợi từ
sáng đến chiều mới được giải quyết, rất tốn kém thời gian và công sức của dân.

6. Xã Đồng Nai 

Cử tri Hà Văn Vượng – Thôn 4, xã Đồng Nai: Hiện nay trên thị trường chỉ
có 1 loại thuốc diệt cỏ sinh học, người dân mua thuốc cỏ về xịt không chết, làm
ảnh hưởng đến kinh tế của bà con nông dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm
tra, tránh gây thiệt hại kinh tế cho người dân.

7. Xã Bình Minh

- Cử tri Điểu Nháp - Thôn Bom Bo, xã Bình Minh: Hiện có 18 hộ dân
thuộc khu tái định cư dự án khu bảo tồn văn hóa sóc Bom Bo chưa được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại kỳ họp trước UBND huyện đã có trả lời
sẽ giải quyết việc cấp GCNQSD đất cho các hộ dân trước tháng 5/2022, tuy
nhiên đến thời điểm hiện nay các hộ dân tại khu tái định cư chưa được cấp Giấy
CNQSD đất, đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết. 

- Cử tri Nguyễn Đức Tân – Thôn 6 xã Bình Minh: Tuyến đường từ thôn 7
vào thôn 6 xã Bình Minh, dài khoảng 10km xuống cấp rất nghiêm trọng, nhất là
vào mùa mưa người dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị UBND huyện có phương
án sửa chữa khắc phục tạm thời cho người dân đi lại, ý kiến này cử tri đã kiến
nghị nhiều lần nhưng đều được trả lời do chưa có nguồn vốn để đầu tư. 

- Cử tri Hoàng Văn Đồng - Thôn 5, xã Bình Minh: Trại heo thuộc một địa
phận xã Đak Nhau giáp thôn 5 xã Bình Minh xả thải ra suối gây ô nhiễm môi
trường. . Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức ngành chức năng liên quan
kiểm tra xử lý về môi trường.

- Cử tri Đỗ Thị Nguyệt - Thôn 8, xã Bình Minh: Tuyến đường nhựa liên
thôn từ thôn 7 đi thôn 8, xã Bình Minh được đầu tư năm 2021 do Ban Quản lý
dự án huyện làm chủ đầu tư, hiện nay mương thoát nước hai bên đường nhiều
đoạn bị xuống cấp, sạt lở đề nghị các cấp có thẩm quyền khắc phục sửa chữa.

8. Thị trấn Đức Phong

- Cử tri Nguyễn Văn Hải – Khu phố Đức Thọ, thị trấn Đức Phong:

+ Tuyến đường Điểu Ong, thị trấn Đức Phong, trước khi nâng cấp vỉa
hè thì bà con nhân dân đã làm đường điện chiếu sáng (theo NQ 05 của Đảng ủy
Thị trấn), tuy nhiên khi làm vỉa hè thì đã móc hết trụ điện đường chiếu sáng nêu
trên. Vậy đề nghị UBND huyện quan tâm bắt thêm những bóng đèn trên đoạn
đường này.
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+ Xem xét đầu tư mở rộng làm nhựa hóa tuyến đường từ Bến vắng (Đức
Lợi) sang hồ Bảy mẫu (Đức Thọ); Đồng thời, cần quy hoạch hồ Bảy mẫu thành
khu vui chơi giải trí để người dân phát triển kinh tế.

- Cử tri Nguyễn Bá Huy – Khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong

+ Đường D1 trước cổng sau Trường Tiểu học Lê Lợi vào mùa mưa nước
không thoát kịp, đất phía trên chảy xuống gây ảnh hưởng đến việc đi lại của
người dân, đặc biệt là các em học sinh của trường. Đề nghị các cấp, ngành sớm
quan tâm, giải quyết. 

+ Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Đức Phong (ngay đoạn bán cây kiểng
Trung Minh) nước ứ đọng rất nhiều đặc biệt vào mùa mưa. Đề nghị UBND
huyện khắc phục.

- Cử tri Hoàng Thị Cúc – Khu phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong: Hiện
nay xe chở rác thải trên địa bàn thị trấn, mỗi lần dừng lại để thu gom rác thường
xuyên ép nước dơ bẩn xả thải ngay xuống đường gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi
trường. Đơn vị thu gom rác bố trí điểm tập kết ngay gần cổng chào khu phố Hòa
Đồng, thị trấn Đức Phong, thu gom rác không sạch gây mất mỹ quan đô thị.

- Cử tri Lương Vĩnh Phú – Khu phố Đức Thiện, thị trấn Đức Phong

+  Hiện nay tuyến đường QL14 vào sóc Bù Ra Mang đã xuống cấp rất
trầm trọng, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hố sâu tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn
giao thông. Đồng thời trong đoạn giữa tuyến đường này nơi tập trung bà con
sinh sống, vừa qua xuất hiện một tuyến đường do cá nhân tự san lấp, mở tiếp
giáp với đường chính. Vì là đường đất có độ dốc lớn vào những ngày mưa, bùn
đất từ trên cao đổ xuống, tràn xuống đường chính gây trơn trượt cho người tham
gia giao thông và ảnh hưởng đến công tác vệ sinh môi trường. Kính mong
UBND huyện xem xét sớm có biện pháp khắc phục.

+ Từ năm 2021, một số hộ dân thuộc thôn 5 xã Đoàn Kết được sáp nhập
về thị trấn Đức Phong theo chủ trương cấp trên, đồng thời giao cho khu phố Đức
Thiện, thị trấn Đức Phong quản lý 43 hộ dân với 175 nhân khẩu, diện tích hơn
100 ha. Tại khu vực này, đường giao thông đi lại bị sạt lở, xói mòn. Đồng thời,
hệ thống điện sinh hoạt phục vụ đời sống của một số hộ dân tại đây còn nhiều
khó khăn nhưng đến nay chưa được nhà nước đầu tư (nhiều cử tri bức xúc). Đề
nghị UBND huyện sớm có giải pháp cụ thể về quy hoạch, nâng cấp hệ thống
đường giao thông, điện sinh hoạt... cho bà con thuộc khu phố này.

+ Điểm trường lẻ tại địa bàn Khu phố Đức Thiện, thị trấn Đức Phong
trước đây thuộc Trường Tiểu học Đức Phong quản lý, hiện nay điểm trường này
không còn hoạt động. Đề nghị UBND huyện xem xét cho Khu phố Đức Thiện
được sử dụng quỹ đất nói trên để mở rộng diện tích Hội trường Khu phố Đức
Thiện, làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

- Cử tri Trần Thị Hà – Khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong:

+ Hiện nay thời tiết thay đổi, mưa nhiều, việc xả lũ các ngành chức năng
không báo trước cho người dân chủ động đối phó gây thiệt hại tài sản, hoa màu
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cho những hộ dân sống ven suối Đakoa. Trong năm 2021 người dân sống ven
suối bị thiệt hại nặng nề về tài sản khi lũ xảy ra nhưng đến thời điểm hiện tại thì
vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ từ các cấp. 

+ Cây cầu từ hẻm Yến Cam qua thôn 4 - xã Đoàn Kết người dân lưu
thông nhiều, nước mưa và xả lũ của thủy điện đã làm cây cầu xuống cấp. Đề
nghị UBND huyện thường xuyên kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp cây cầu để bà
con nhân dân yên tâm đi lại.

- Cử tri Tô Đức – Khu Phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong:

+ Đoạn đường vành đai Khu phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong xuống cấp
trầm trọng. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch mở rộng đường, mở rộng đô thị,
đồng thời cần khắc phục tạm thời trước để bà con đi lại được dễ dàng hơn (như
trước tiên cần đổ vài xe đất sỏi các đoạn bị hư hỏng).

+ Các cụm loa phát thanh đường vành đai tại Khu phố Đức Lợi, thị trấn
Đức Phong hiện nay dân không nghe được. Đề nghị UBND huyện đầu tư loa
phát thanh đoạn đường này để người dân được cập nhật thông tin. 

+ Tại mảnh đất nhà (cà phê Hoa nắng) Khu phố Đức Lợi, thị trấn Đức
Phong rộng 1.000m2, trong sổ đất là 400m thổ cư nhưng hiện tại còn thể hiện
trên giấy tờ là 300m thổ cư. Vậy còn 100m thổ cư của gia đình là như thế nào.
Đề nghị UBND huyện làm rõ cho gia đình được nắm cụ thể.

- Cử tri Nguyễn Trì – Khu Phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong:  Đề nghị
UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng các hạng mục sau:

+ Lắp đặt thêm biển báo giảm tốc độ giao thông đối với các đoạn đường
đông dân cư trên địa bàn Thị trấn Đức Phong như: đường Hùng Vương – Hai Bà
Trưng, Đường D1 – Trần Phú, Đường Lê Quý Đôn - Hùng Vương.

+ Xây dựng hệ thống mương thoát  nước xung quanh trường THPT Bù
Đăng do hiện nay chưa có.

+ Đầu tư xây dựng mới Hội trường UBND thị trấn Đức Phong, phòng làm
việc cho bộ phận một cửa và lực lượng Dân quân Thường trực của thị trấn Đức
Phong. Do hiện nay các hạng mục này đã xuống cấp, hư hỏng nhiều và diện tích
không đáp ứng nhu cầu sử dụng.

- Cử tri Trương Thị Hà – Khu phố Đức Hoà, Thị trấn Đức Phong: Đất của
ông Trương Quang – Lê Thị Mao (là cha mẹ của bà Hà) nhà nước quy hoạch
làm nhà công vụ cho giáo viên (ngay đoạn đường Hùng Vương, gần nhà cô
Thảo làm Trạm y tế thị trấn), hiện nay không sử dụng. Đề nghị UBND huyện trả
lại hoặc hỗ trợ đền bù cho gia đình bà. 

9. Xã Phước Sơn

- Cử tri Lương Văn Dựng, Đinh Xuân Phượng - Ấp 5, xã Phước Sơn: Năm
1992 bà con nhân dân ấp 5 phát cỏ để làm quỹ đất Nhà Văn hóa thôn, sau đó có
cho ông Vi Xuân Tuyến mượn đất để ở, nhưng hộ ông Vi Xuân Tuyến đã làm sổ
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đỏ và bán đất. Đề nghị UBND huyện làm rõ sự việc trên và trả lại đất để ấp 5
xây dựng lại Nhà văn hóa thôn ra mặt đường.

- Cử tri Lương Huy Thắng - Ấp 5, xã Phước Sơn: Việc quy hoạch khu
TTHC xã Phước Sơn đã thực hiện từ năm 2011, đến nay không còn phù hợp với
hiện trạng hiện hữu, trong đó có khu đất chợ xã Phước Sơn cơ sở hạ tầng đã
xuống cấp, hiện nay nhu cầu dân muốn mua nhưng chưa thấy nhà nước tổ chức
bán đấu giá. Đề nghị UBND huyện sớm điều chỉnh quy hoạch TTHC xã, cũng
như quy hoạch đầu tư hạ tầng, bán đấu giá đất chợ Phước Sơn để tạo điều kiện
cho xã phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng
vẫn chưa thực hiện.

10. Xã Nghĩa Bình.

- Cử tri Nguyễn Văn Hùng - thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình: 

+ Thời gian qua, một số hộ dân muốn sinh sống gần trường TH&THCS xã
Nghĩa Bình nhưng không được làm nhà ở, vì bị chồng sổ đất. Cử tri đã nhiều lần
đề nghị xã và huyện tháo gỡ cho dân nhưng không được quan tâm. Đề nghị
UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kierm tra thực địa hiện trạng từng thửa
của các hộ và sớm cấp GCNQSD đất cho người dân.

  + Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư chợ xã Nghĩa Bình để cho dân
giao thương mua bán.

- Cử tri Trương Khắc Đồng - thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình: Đề nghị
UBND huyện kiểm tra lại toàn bộ diện tích đất ở của 13 hộ dân sống ven đường
QL14 đối diện Nông trường Nghĩa Trung. Hơn 30 năm nay không được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Cử tri Đào Thị Tuyết - Thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình: Gia đình bà có
thửa đất 53, tờ số 3 QL14,  đã được nhà nước thu hồi một phần 99,10 m2 làm
mương thoát  nước.  Gia đình bà đã nhận hỗ trợ đền bù là 39.400.000 đồng.
Nhiều lần đề nghị địa chính xã Nghĩa Bình và Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện cấp Giấy CNQSD đất để điều chỉnh diện tích đất nhưng không được quan
tâm giải quyết. Đề nghị UBND huyện sớm giải quyết cấp đổi sổ đất cho gia đình
bà.

-  Cử tri  Phan Văn Thuận -  Thôn Bình Thọ,  xã  Nghĩa  Bình:  Đề nghị
UBND huyện điều chỉnh lại hiện trạng đất của các hộ dân đã được UBND huyện
đo tổng thể và cấp GCNQSD đất nhưng không đúng thực tế (có những vị trí đất
có đường đi thì không thể hiện đường đi, vị trí chừa để cống thoát nước thì
không có, chỗ không cần chừa thì chừa...).

- Cử tri Cao Mạnh Tuấn – Thôn Bình Tiến, xã Nghĩa Bình: Các hộ dân
khai phá đất canh tác tại TK 302 từ năm 1990 đến nay chưa được nhà nước cấp
Giấy CNQSD đất. Đề nghị UBND huyện quan tâm cấp Giấy CNQSD đất để tạo
điều kiện cho dân được tiếp cận vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

11. Xã Thọ Sơn



8

- Cử tri Phạm Sỹ Tính - Thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn: Năm 1992, UBND xã
Thọ Sơn lập chợ (chợ cũ) phân lô bán nền cho các hộ dân đã mua ở và sử dụng
đến nay chưa được nhà nước giao chủ quyền sở hữu. Đề nghị UBND huyện tiếp
tục kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ và giải quyết sớm cho dân, vấn đề này cử tri
đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết gây thiệt thòi quyền lợi của
người dân.

- Cử tri  Trần Thị Sen - Thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn:  Đề nghị UBND
huyện kiến nghị với tỉnh đầu tư đường dẫn nuớc sạch cho các hộ dân thôn Sơn
Tùng, xã Thọ Sơn được sử dụng nguồn nước sạch từ công trình nước sạch tại xã
Thọ sơn.

12. Xã Đăng Hà

- Cử tri Trần Minh Huệ - Thôn 4 và cử tri Nông văn Sáu, Nông Thị Nữ -
Thôn 5, xã Đăng Hà: Hiện nay có khoảng trên 30 hộ dân tại Thôn 4 và Thôn 5
xã Đăng Hà bị ảnh hưởng ngập úng thiệt hại đến diện tích cây trồng (gây chết
cây công nghiệp, hoa màu) tại hạ lưu do Thủy điện Thống Nhất gây ra. Đề nghị
UBND huyện làm việc với Công ty cổ phần Thái Tuyên (thủy điện Thống Nhất)
làm chủ đầu tư, giải quyết kiến nghị bồi thường thiệt hại cây trồng cho dân và
khắc phục vấn đề trên.

- Cử tri Bàn Văn Thọ - Thôn 5 và cử  Hoàng Văn Biền - Thôn 4, xã Đăng
Hà: 

+ Hiện nay bà con nông dân xã Đăng Hà thực hiện chuyển đổi cây trồng
trên diện tích điều già cỗi là hợp lý. Tuy nhiên giống các loại cây trồng như:
Điều ghép, cao su ... cần phải có sự giới thiệu cây giống có nguồn gốc từ cơ
quan quản lý nhà nước. Tránh tình trạng nông dân tự tìm mua cây giống không
rõ nguồn gốc, năng suất, sản lượng thấp.

+ Đề nghị UBND huyện sớm quy hoạch bãi rác để có nơi xử lý rác thải
trên địa bàn xã đảm bảo môi trường.

- Cử tri xã Đăng Hà: Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm đầu tư đường
từ ngã ba Thoại đi xã Đắc Lua.

13. Xã Đoàn Kết

 Cử tri  Nguyễn Văn Sáu – Thôn 3, xã Đoàn Kết: Gia đình ông có đất
thuộc dự án trường bắn, hiện tại gia đình ông chưa ký vào các hồ sơ liên quan
nhưng đã có quyết định đền bù. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên
môn kiểm tra lại trình tự, thủ lục liên quan đến công tác đền bù, thu hồi đất của
dân.

- Cử tri xã Đoàn Kết, Đức Phong: Hiện nay một số hộ dân đã làm thẻ căn
cước, thông tin khai theo quy định của Bộ Công an đã đảm bảo, nhưng còn
vướng một số cá nhân không làm được thẻ CCCD, vì cán bộ nhập sai thông tin
của công dân, dù người dân đã khai điều chỉnh thông tin bổ sung rồi mà đã 6
tháng trôi qua công dân lên làm lại thẻ CCCD vẫn không làm được? UBND
huyện chỉ đạo Ngành an sớm giải quyết cho người dân?
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14. Xã Nghĩa Trung

- Cử tri Trần Thị Tuyết – Thôn 3, xã Nghĩa Trung:  Tuyến đường chính
thôn 3, xã Nghĩa Trung là tuyến đường liên thôn đến các xã, hiện nay tuyến
đường này đã xuống cấp do lượng xe đi lại rất nhiều. Đề nghị UBND huyện
quan tâm xem xét bố trí vốn để mở rộng đường. 

- Cử tri Lê Minh Hòa – Thôn 8, xã Nghĩa Trung:  

+ Phòng một cửa yêu cầu làm Giấy khai sinh thì phải có giấy xét nghiệm
ADN đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, đề nghị giảm bớt thủ tục trên
hoặc có cách nào thuận tiện hơn trong việc làm giấy khai sinh cho con.

+ Đất rừng xâm canh không bị thu hồi có trồng cây điều, cây công nghiệp.
Đề nghị UBND huyện quan tâm cấp Giấy CNQSD đất cho người dân. 

+ Hiện nay, các con suối, dòng chảy bị khô hạn trên địa bàn xã Nghĩa
Trung. Đề nghị UBND huyện quan tâm, đắp đập giống như hồ ông Thoại suối
đá thôn 8, xã Nghĩa Trung để bà con có nước sử dụng và phục vụ cho trồng cây
nông nghiệp.

- Cử tri Văn Hồng Thái – Thôn 2, xã Nghĩa Trung: Đề nghị UBND huyện
quan tâm sớm đầu tư cây cầu suối Đôn tại thôn 5, xã Nghĩa Trung để thuận tiện
cho việc đi lại của người dân. Thời gian qua, thôn đã có Tờ trình gửi lên huyện
nhưng đến nay chưa thấy trả lời cho người dân được biết.

- Cử tri Nguyễn Thanh Bình - Thôn 1, xã Nghĩa Trung: Hiện tại thôn 1, xã
Nghĩa Trung có 02 hộ bị tốc mái và đổ tường do bị thiên tai nhưng chưa được
hỗ trợ thiệt hại. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ thiệt hại để người dân
sớm ổn định cuộc sống.

- Cử tri Văn Thị Phượng – Thôn 1, xã Nghĩa Trung: Huân chương của bà
đã cũ và bị rách có đổi lại được không. Đề nghị UBND huyện trả lời cho bà
được biết.

15. Xã Đường 10

- Cử tri Nguyễn Đức Chính - Thôn 1, xã Đường 10: 

+ Tuyến đường số 4, số 6 tại khu Trung tâm hành chính xã đã giải tỏa, giải
phóng mặt bằng được hơn 1 năm, nhưng hiện nay tuyến đường này vẫn chưa
khởi công. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan
sớm triển khai thực hiện. 

+ Hiện tại bãi rác xã Bom Bo đã quá tải gây ô nhiễm môi trường, ảnh
hưởng đến sức khoẻ của các hộ dân sống xung quanh. Đề nghị UBND huyện
quan tâm sớm quy hoạch bãi rác nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải của người
dân.

+ Hiện nay Nhà văn hóa thôn 1 xã Đường 10, Trường Mẫu giáo Thanh
Bình tại ngã ba thôn 1 (chợ) đã được chuyển về khu đất khác xây dựng và đã đi
vào hoạt động; Chợ Bù Oai cũ đã được tháo bỏ, phần đất công hiện hữu vẫn
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chưa được quy hoạch để làm các hạng mục công trình. Đề nghị UBND huyện
quan tâm, sớm quy hoạch để tránh lãng phí đất. 

- Cử tri Nguyễn Thế Dũng - Thôn 5, xã Đường 10: 

+ Tuyến đường từ ngã ba ông Tú đi thủy điện Đak Glun hiện nay đã hư
hỏng nặng do các xe tải chở đá đi qua đoạn này nhiều. Đề nghị UBND huyện
quan tâm khảo sát, đầu tư, nâng cấp sửa chữa.

+ Tuyến đường thôn 2 đi thôn 5, xã Đường 10 đã làm và đi vào sử dụng,
bà con nhân dân rất phấn khởi, tuy nhiên, hiện nay tuyến đường này đã xuống
cấp, đá nổi lên một số đoạn gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị
UBND huyện quan tâm khảo sát, có hướng khắc phục, sửa chữa.

+ Thời gian qua, địa phương xã Đường 10 đã vận động được tiền đối ứng
để làm đường bê tông xi măng nhưng chưa có xi măng. Đề nghị UBND huyện
quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan sớm hỗ trợ xi măng để làm 06
tuyến đường với chiều dài 2,545km của 6 thôn trên địa bàn xã Đường 10.

+ Hiện nay, một số hộ dân ở thôn 5, xã Đường 10 chưa làm được Giấy
CNQSD đất, trong khi đó cũng cùng một thôn, cùng một xóm, nhưng những hộ
dân đang nhận khoán tại Trung đoàn 719 thì được cấp sổ trên mảnh đất họ đang
ở. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng liên quan xem xét sớm có
giải pháp trong việc cấp Giấy CNQSD đất để người dân yên tâm canh tác.

- Cử tri Nguyễn Thị Thu Hà - Thôn 1, xã Đường 10: Hiện nay một số hộ
dân đã được cấp Giấy CNQSD đất nhưng trong sổ lại ghi đất quy hoạch Trung
tâm hành chính và chợ, làm ảnh hưởng đến việc vay vốn của các hộ dân. Đề
nghị UBND huyện quan tâm xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được
vay vốn Ngân hàng phát triển sản xuất.

- Cử tri Hoàng Thị Họp - Cử tri thôn 4, xã Đường 10: Hiện nay, trên địa
bàn thôn 4, từ ngã ba đường Nhà văn hóa thôn 4 đi thôn 3, xã Đường 10 cách
Nhà văn hóa gần 1 km, đang đổ đất nhằm phân lô bán nền (đất của ông Chung),
lượng xe đổ đất nhiều. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng liên quan
sớm kiểm tra, xử lý.

- Thời gian qua, có nhiều bà con nhân dân đã làm thẻ căn cước công dân,
nhưng có nhiều người làm cả năm rồi vẫn chưa được nhận thẻ, nhiều trường hợp
yêu cầu bổ sung hồ sơ, nhưng người dân không biết bổ sung những hồ sơ gì, bên
cạnh đó do điều kiện  kinh tế gia đình, nhiều hộ phải đi làm ăn xa, nên việc đi lại
nhiều lần ảnh hưởng đến công việc làm ăn của người dân. Đề nghị UBND huyện
quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan sớm cấp thẻ căn cước cho người
dân, đồng thời hướng dẫn cụ thể  cho người dân biết họ còn thiếu những giấy tờ
có liên nào để  người dân bổ sung.

- Cử tri Lương Văn Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đường 10:  Ông tốt
nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành văn hóa, trường đại học Đà Lạt khóa
(2007-2011). Từ năm 2015- 2021, ông giúp việc văn phòng Đảng ủy xã, được
xếp phụ cấp theo bằng đại học 2,34; Tháng 12/2021 theo quy hoạch của Ban
thường vụ Đảng ủy và được đại hội bầu vào chức danh Chủ tịch hội Nông dân
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xã nhiệm kỳ 2018-2023, từ đó được xếp mức lương 1.75 mà không được hưởng
theo bằng đại học. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng
liên quan xem xét và trả lời cho ông được biết vì sao ông không được hưởng
lương theo bằng cấp. 

16. Xã Đức Liễu

- Cử tri Hồ Văn Sinh - Thôn 3, xã Đức Liễu: Đề nghị UBND huyện quan tâm
hỗ trợ kinh phí sữa chữa đoạn đầu đường 32, xã Đức Liễu (quốc lộ 14 cũ) vì hiện
nay, đoạn đường này đang bị ngập nước nặng. 

- Cử tri Trần Thị Thanh  - Thôn 1, xã Đức Liễu: Đề nghị UBND huyện quan
tâm chỉ đạo ngành chức năng có liên quan xem xét việc cấp đổi Giấy CNQSD đất
cho gia đình bà, vì trong sổ đất cũ của bà có thể hiện đường đi, nhưng trong sổ cấp
đổi mới lại không có thể hiện đường đi.

- Cử tri Trần Thị Hạnh - Thôn 6, xã Đức Liễu: Thời gian qua, ngành điện kéo
điện ngang qua đất của gia đình bà và chỉ đền bù cho gia đình bà phần bị ảnh dưới
đường dây điện đi qua như hoa màu và diện tích tài sản trên đất, nhưng khi bà đi đổi
lại sổ đất thì phát hiện bị cắt mất 3 sào đất làm hành lang bảo vệ đường điện. Đề nghị
UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan kiểm tra, khảo sát lại và
trả lời cho bà được biết.

- Cử tri Nguyễn Văn Tám - Thôn 6, xã Đức Liễu: Khi ngành điện kéo điện
ngang sang đất nhà ông có hứa sẽ hỗ trợ đền bù 80%, nhưng hiện nay ông chỉ mới
nhận được mức đền bù 30%. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các ngành
chức năng sớm hỗ trợ đủ số tiền còn lại cho gia đình ông.

II. Ý kiến thuộc thẩm quyền xem xét của Ban Chỉ huy quân sự huyện,
Tòa án nhân dân huyện và Điện Lực Bù Đăng:

1. Ban Chỉ huy quân sự huyện

 Cử tri Pyong – thôn Đak Nung, xã Đak Nhau: Ngày 17/3/1988 ông trúng
tuyển nghĩa vụ quân sự, đóng quân ở chiến trường Cam-Pu-Chia, Mặt trận 779,
Trung đoàn 159 và Tiểu đoàn 501. Ngày 15/4/1991, xuất ngũ về địa phương,
trước khi về địa phương, ông được Trung đoàn 159 và Tiểu đoàn 501 cấp giấy
quyết định, huân chương chiến sỹ vẻ vang, lúc đó Trung đoàn không còn huân
chương chiến sỹ vẻ vang, ông cầm giấy quyết định của Trung đoàn về và đưa
cho Huyện đội trưởng, Huyện đội Bù Đăng (đồng chi Ba Ngoan); từ đó tới nay
ông chưa được nhận Huân chương chiến sỹ vẻ vang. Đề nghị Ban Chỉ huy quân
sự huyện Bù Đăng xem xét tiếp tục kiểm tra về thủ tục sớm có kết quả cấp Huân
chương cho ông.

2. Tòa án nhân dân huyện

- Cử tri Nguyễn Thị Mai – Khu Phố Đức Hòa: Việc tranh chấp đất đai, thừa
kế chia tài sản liên quan đến gia đình tôi đến nay chưa được các ngành chức
năng giải quyết. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện giải quyết.

 - Cử tri Phạm Đình Sang – Khu Phố Đức Hòa:  Ông đã gửi đơn, hồ sơ
khiếu nại về TAND các cấp đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết (nội
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dung đơn khiếu nại về giải quyết, phân chia tài sản do cha mẹ qua đời). Đề nghị
Tòa án nhân dân huyện quan tâm giải quyết.

3. Điện lực Bù Đăng

3.1. Cử tri xã Minh Hưng

 Cử tri Nguyễn Thị Lương - Thôn 2, xã Minh Hưng:  Đề nghị UBND huyện
chỉ đạo các phòng chuyên môn và ngành chức năng phối hợp với UBND xã
Minh Hưng tiến hành khảo sát khu vực thôn 2, xã Minh Hưng chưa đạt được
lượng điện năng cần thiết (220v); đồng thời quan tâm, hỗ trợ khắc phục nhằm ổn
định điện sinh hoạt cho người dân.  

3.2. Cử tri xã Đak Nhau

- Cử tri Lê Thị Huệ - Thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau: Hiện tại tuyến đường
khu vực thôn Đak Xuyên có mấy cây cột điện bị nghiêng và thấp, dây điện
chằng chịt nhiều khi rớt xuống đường, gây nguy hiểm cho người dân đi lại. Đề
nghị Điện lực Bù Đăng sớm kiểm tra, khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn. 

- Cử tri Điểu Nhui - Thôn Đak Liên, xã Đak Nhau: Hiện nay một số hộ dân
cầu Đak Liên, xã Đak Nhau tự kéo điện thắp sáng của những hộ dân khác, dây
điện chồng chéo với nhau, rất nguy hiểm nhất là vào mùa mưa. Đề nghị Điện lực
Bù Đăng sớm kiểm tra, đầu tư thêm cột và kéo điện hạ thế để người dân có điện
sinh hoạt.

3.3. Cử tri xã Thống Nhất

 Các cử tri xã Thống Nhất: Đề nghị Điện Lực Bù Đăng sớm khảo sát và có
phương án đầu tư hạ thế đường điện cho bà con sinh sống gồm các thôn thuộc
xã Thống Nhất: Bầu cá rô (thôn 2);  tổ 1, tổ 5 và 6 khu vực Đặc Có, Đặc Lim
(thôn 4); Khu vực Sok ông Lôi (thôn 10); Khu vực tổ 5, tổ 6 (thôn 11).

3.4. Cử tri Thị trấn Đức Phong

- Cử tri Tô Đức – Khu phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong:  Đường điện từ
nhà máy nước sạch hẻm 2 tại Khu phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong còn tạm bợ,
không có trụ bê tông, chưa đảm bảo về an toàn điện lưới. Đề nghị Điện lực Bù
Đăng đầu tư nâng cấp lưới điện để nhân dân sử dụng được đảm bảo an toàn.

- Cử tri Nguyễn Trì – Khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong: Đề nghị Điện
Lực Bù Đăng quan tâm xây dựng đường điện vào xóm An Bình, khu phố Đức
Lập, thị trấn Đức Phong.

3.5. Cử tri xã Nghĩa Trung

-  Cử tri Trần Thị Tuyết – Thôn 3, xã Nghĩa Trung: Đề nghị Điện lực Bù
Đăng quan tâm kéo điện về cho 02  sóc thuộc xã Nghĩa Trung, cụ thể: sóc bà
con đồng bào dân tộc Khơ Me và  sóc 25 có khoảng 72 hộ dân chưa có điện thắp
sáng phải kéo điện nhờ của các hộ khác nhưng đường điện kéo về lại rất xa nhà
bà con, tốn kém nhiều chi phí. Đề nghị Điện lực Bù Đăng quan tâm để bà con có
điện sinh hoạt, phát triển sản xuất.

- Cử tri Nguyễn Thanh Bình – Thôn 1, xã Nghĩa Trung: 
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+ Trụ điện tại thôn 1, xã Nghĩa Trung hiện nằm dưới mương nước, ảnh
hưởng đến dòng chảy, hiện tại bị nghiêng ra đường, nguy cơ bị ngã là rất cao.
Đề nghị Điện lực Bù Đăng sớm kiểm tra, khảo sát và khắc phục sửa chữa.

+ Đề nghị Điện Lực Bù Đăng hạ thế đường điện từ ngã ba nhà bà Ba Kịch
vào trường THCS xã Nghĩa Trung để người dân có điện sinh hoạt.

3.6. Cử tri xã Đường 10

 Cử tri Nguyễn Thế Dũng - Thôn 5, xã Đường 10: 

+ Đoạn đường từ đội sản xuất số 3,  (Cách ngã ba Chung Chiều 1km đi
vào hướng Nhà văn hóa thôn 5),  đến đội sản xuất số 2, xã Đường 10 dân cư
sống tập trung, hiện đã có điện sử dụng, tuy nhiên thời gian qua, nguồn điện rất
yếu không cung cấp đủ cho việc sinh hoạt của bà con. Đề nghị Điện lực Bù
Đăng quan tâm khảo sát lại đường dây, nâng cấp đường điện để bà con có điện
sinh hoạt đảm bảo.  

+ Hiện còn 25 hộ dân thuộc thôn 6, xã Đường 10 gần cầu mới không có
điện thắp sáng. Đề nghị Điện lực Bù Đăng quan tâm khảo sát, hạ thế để bà con
có điện sinh hoạt và phát triển sản xuất. 

3.7. Cử tri xã Đức Liễu

 Cử tri Lê Ngọc Ánh - Thôn 1, xã Đức Liễu: Đề nghị Điện lực Bù Đăng quan
tâm kéo đường điện sinh hoạt cho các hộ dân ở tổ 1, thôn 1 – xã Đức Liễu  để người
dân có điện sinh hoạt, phát triển sản xuất.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp
xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa VII. Thường trực HĐND
huyện tổng hợp gửi đến UBND huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Tòa án nhân
dân huyện và Điện lực Bù Đăng xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri được
biết./.

Nơi nhận:
- TT. HĐND; UBND, UBMTTQVN huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Chỉ huy quân sự huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Điện lực Bù Đăng;
- Thường trực HĐND, UBND cấp xã;
- Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện;
- LĐVP, CVVP; 
- Lưu: VT.

  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
                KT. CHỦ TỊCH
               PHÓ CHỦ TỊCH
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