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BÁO CÁO
Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Thực hiện Công văn số 12757/UBND-TH, ngày 24/12/2021 của UBND
tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Công
văn số 537/UBND-TH, ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về việc trả lời kiến nghị
của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Báo cáo số 03/BC-ĐĐBQH, ngày
11/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk về tổng hợp ý kiến cử tri trước
và sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của
địa phương.
UBND huyện trả lời 09 kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực như sau:
I. LĨNH VỰC KINH TẾ CÓ 08 KIẾN NGHỊ
1. Nông nghiệp có 02 kiến nghị
- Cử tri xã Krông Búk kiến nghị: Công trình thủy lợi Krông Búk hạ
phục vụ tưới, tiêu, sinh hoạt cho 02 huyện Krông Pắc và Ea Kar, nhưng xã
Krông Búk không được hưởng lợi từ công trình thủy lợi này, đề nghị đầu tư 01
Trạm bơm để phục vụ cho 200 ha lúa nước của 08 thôn nằm ở Phía bắc của xã
(khu vực thường xảy ra hạn hán).
Trả lời: UBND huyện đã khảo sát, có phương án đầu tư xây dựng Trạm
bơm; Tuy nhiên kinh phí để thực hiện rất lớn, hiện UBND huyện đang trình
UBND tỉnh, các cấp xem xét bố trí vốn, đưa công trình vào kế hoạch đầu tư
trung hạn để xây dựng Trạm bơm tưới phục vụ cho 200 ha lúa nước 1 vụ lên
thành 2 vụ và trên 1.000ha cây trồng khác của 08 thôn nằm ở phía bắc xã Krông
Búk.
Bên cạnh đó, huyện Krông Pắc cúng được hưởng lợi từ 02 dự án của tỉnh
Đắk Lắk:
+ Dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ
với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung
Bộ, tỉnh Đắk Lắk đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số
1219/QĐ-UBND, ngày 21/5/2021, Trong đó: huyện Krông Pắc có 04 xã được
hưởng lợi gồm xã Krông Búk, Ea Phê, Ea Yông và Ea Kênh với tổng mức đầu
tư 118,5 tỷ đồng. Đây là dự án bổ sung và hỗ trợ cho Tiểu dự án “Nâng cấp, xây
dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho cây trồng cạn tỉnh Đắk Lắk” tỉnh Đắk
Lắk (WEIDAP). Các hoạt động và dự kiến kết quả đạt được của tiểu dự án
WEIDAP: (1) Xây dựng trạm bơm tưới hồ Đồi 500; (2) Xây dựng hệ thống bơm
tưới hồ Krông Búk Hạ. (3) Xây dựng hệ thống bơm tưới và kênh dẫn hồ Ea
Kuang; (4) Xây dựng hệ thống bơm tưới hồ Buôn Yông; (5) Xây dựng hệ thống
bơm tươi hồ Ea Đrăng.
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+ Dự án SACCR - tỉnh Đắk Lắk sử dụng nguồn vốn không hoàn lại từ
quỹ Khí hậu xanh; Mục tiêu dự án là tăng cường khả năng thích ứng của các
nông hộ nhỏ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số dễ bị tổn
thương đối với tình trạng mất an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu. Quy mô
đầu tư như sau: Kết nối nước cho các nông hộ nhỏ đến Dự án WEIDAP/ADB8
tỉnh Đắk Lắk, hỗ trợ xây dựng các ao hồ nhỏ và hỗ trợ áp dụng công nghệ tưới
tiết kiệm nước. Hỗ trợ kỹ thuật và thực hành canh tác thích ứng với biến đổi khí
hậu trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, tiếp
cận tín dụng và chuỗi giá trị.
- Cử tri xã Ea Hiu kiến nghị: Quan tâm đầu tư khai múc tuyến suối (từ
Đội 2 đến Đội 10) liên thông đi xã Ea Kuăng và xã Hòa An, có chiều dài khoảng
3km, nay suối rất hẹp, vào mùa mưa nước thoát không kịp gây ngập úng nhiều
diện tích lúa, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của Nhân dân.
Trả lời: Năm 2019, UBND huyện đã bố trí kinh phí để UBND 02 xã Ea
Hiu và Ea Kuăng tổ chức nạo vét lòng suối, trong đó xã Ea Hiu nạo vét được
hơn 2km, xã Ea Kuăng nạo vét được hơn 1km; tuy nhiên, hiện tại lòng suối đã bị
bồi lấp nhiều làm thu hẹp dòng chảy. Trước mắt để khắc phục tạm thời, đề nghị
UBND xã Ea Hiu tăng cường công tác tuyên truyền người dân trước mùa mưa lũ
tổ chức phát dọn, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, không được tự ý
san lấp suối làm thu hẹp dòng chảy; về lâu dài, trong thời gian tới UBND huyện
sẽ cân đối kinh phí hỗ trợ nạo vét, khơi thông dòng chảy dòng suối này.
2. Tài nguyên và Môi trường có 03 kiến nghị
- Cử tri xã Ea Kly kiến nghị: Cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết dứt
điểm việc tranh chấp đất đai tại lòng hồ Đội 2, Công ty cà phê 719 thuộc thôn 2,
xã Ea Kly để nhân dân an tâm sản xuất, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa
phương.
Trả lời: Hồ Đội 2 thuộc diện tích đất thủy lợi của Chi nhánh Tổng công ty
cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV - Công ty cà phê 719 có trụ sở trên địa
bàn xã Ea Kly, huyện Krông Pắc. Diện tích này nằm trong tổng diện tích thuê
đất của Công ty và đã được UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số
426/QĐ-UBND, Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 22/2/2013 cho thuê đất trả
tiền hàng năm, với mục đích sử dụng đất là đất thủy lợi (DTL) và đã được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh
nghiệp, Công ty TNHH MTV - Công ty cà phê 719 đã rà soát đất đai, lập
Phương án sử dụng đất theo quy định, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 1576/QĐ-UBND ngày 13/7/2018.
Căn cứ Khoản 1, Điều 203, Luật Đất đai 2013 quy định “tranh chấp đất
đai đã được hòa giải tại UBND cấp xã mà không thành thì được giải quyết như
sau: Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các
loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền
với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết”.
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- Cử tri xã Tân Tiến kiến nghị: Quan tâm, xem xét giao 5,6 ha đất nghĩa
địa và 3,1 ha đất của Công ty Lâm nghiệp Phước An về cho UBND xã Tân Tiến
quản lý, sử dụng vào quy hoạch khu dân cư buôn Eadrai A, đảm bảo thực hiện
công tác an sinh xã hội.
Trả lời: Ngày 12/7/2018, UBND huyện có Tờ trình số 167/TTr-UBND về
việc đề nghị thu hồi 87.000m2 đất tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc của Công ty
TNHH 02 thành viên Lâm nghiệp Phước An bàn giao về cho UBND huyện Krông
Pắc quản lý để bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và xây
dựng các hạng mục công trình theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới. Ngày 24/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn
1609/STNMT-CCQLĐĐ hướng dẫn UBND huyện Krông Pắc bổ sung hồ sơ đề nghị
thu hồi đất của Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Phước An gửi về Sở Tài
nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thu
hồi 87.000m2 đất tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc giao cho UBND huyện Krông
Pắc quản lý, lập Phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo
quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ngày 17/12/2014 của Chính phủ.
Thực hiện Khoản 4, Điều 2, Quyết định số 1815/QĐ-UBND, ngày 27/6/2016
UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất để triển
khai đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hoạt động của Công ty TNHH
MTV Lâm nghiệp Phước An theo loại hình Công ty TNHH Hai thành viên. Hiện nay
các cơ quan chuyên môn đang phối hợp với Công ty TNHH Hai thành viên Lâm
nghiệp Phước An rà soát, cắm mốc thực địa, khoanh vẽ, xác định tình trạng tranh
chấp, lấn chiếm, các hành vi vi phạm và tình trạng khiếu nại, lập trích lục bản đồ địa
chính, đề nghị Công ty có văn bản thống nhất bàn giao diện tích đất nêu trên về
huyện quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp
luật.
- Cử tri xã Krông Búk kiến nghị: Bố trí, di dời tái định cư hoặc cấp đất
ở cho người dân thôn 20 (có 74 hộ, 408 khẩu) diện tích 46,09 ha, năm 2016
thuộc xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ đã được đền bù đất, tài sản trên đất thuộc công
trình hồ chứa nước Krông Búk hạ, không di dời tái định cư. Năm 2011 các hộ
dân này được chuyển về xã Krông Búk quản lý theo Quyết định số 1845/QĐUBND của UBND tỉnh, đến nay 74 hộ vẫn sinh sống trên diện tích đất đã được
đền bù, không được tu sửa nhà cửa, công trình phụ trợ, không có nghĩa địa, điện,
đường không được đầu tư xây dựng, đời sống của các hộ dân gặp nhiều khó
khăn.
Trả lời: Từ năm 2005 đến năm 2008, UBND huyện đã ban hành các
Quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân trong phạm vi giải tỏa để xây
dựng hồ chứa nước Krông Búk hạ đối với toàn bộ diện tích nêu trên, đã thực
hiện xong việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với
các hộ dân sinh sống trên diện tích đất nói trên và nguồn tiền chi trả được tính
vào tổng vốn đầu tư công trình hồ chứa nước Krông Búk hạ.
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Quỹ đất này sau đó được giao về cho địa phương quản lý sử dụng theo
quy hoạch, kế hoạch. Tuy nhiên sau khi nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng
mặt bằng các hộ dân không chịu di dời bàn giao mặt bằng mà tiếp tục ở lại và tái
lấn chiếm để sử dụng làm nhà ở, trồng hoa màu, cây công nghiệp trên phần diện
tích trên, vì đây là vùng lõi của công trình đập không bị ngập nước do đó nhà ở
của các hộ không di dời, tài sản cũng không bị giải phóng mặt bằng.
Để quản lý quỹ đất trên được chặt chẽ, từ năm 2010 đến năm 2015,
UBND huyện đã ban hành 05 thông báo nghiêm cấm các hộ gia đình, cá nhân có
đất trong phạm vi lòng hồ Krông Búk hạ tại thôn 11, 19, 20 xã Krông Búk
không được cơi nới xây dựng các công trình và không được trồng các loại cây
lâu năm, hàng năm trên diện tích đất đã thu hồi và đã được bồi thường hỗ trợ
khẩn trương di dời ra khỏi lòng hồ nhưng các hộ không chấp hành và tiếp tục
canh tác sinh sống.
Năm 2014, nhà đầu tư Công ty tư vấn và phát triển nông sản BATO lập hồ
sơ đề xuất đầu tư dự án: Khu nông nghiệp lõi ứng dụng công nghệ cao, trồng
bưởi, gừng và hoa quả nhiệt đới Tây Nguyên và đã được UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND, ngày 23/9/2014 về việc phê duyệt kết quả
lựa chọn nhà đầu tư.
Hiện nay, phần diện tích đất đang có nhà ở của các hộ trong phạm vi này
nằm trong diện tích mà nhà nước đã thu hồi, bồi thường về đất và tài sản trên đất
theo quy định (song các hộ vẫn chưa di dời bàn giao mặt bằng); đồng thời diện
tích này nằm trong phần diện tích mà tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu nông nghiệp lõi ứng dụng công nghệ cao,
trồng bưởi, gừng và hoa quả nhiệt đới Tây Nguyên, Công ty tư vấn và phát triển
nông sản BATO.
Đến nay UBND tỉnh đang thành lập đoàn kiểm tra rà soát xem xét giải
quyết đối với các dự án chậm triển khai, kéo dài nhiều năm để tham mưu UBND
tỉnh xem xét giải quyết trong đó có dự án nêu trên.
3. Tài chính - Kế hoạch có 01 kiến nghị
Cử tri xã Ea Kly kiến nghị: Cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm đầu
tư kinh phí với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để làm đường bê
tông xi măng các trục đường trong thôn, buôn và một số hội trường thôn để xã
hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Trả lời: Đối với đường trục thôn, buôn, UBND huyện đã tổng hợp và có
Công văn số 3406/UBND-NTM, ngày 03/12/2021 của UBND huyện về việc
đăng ký Kế hoạch năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn; đối với hội trường thôn,
UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu tổng hợp nhu cầu đầu
tư của xã, UBND huyện sẽ xem xét, phân khai vốn đầu tư nông thôn mới theo
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cơ chế đặc thù trên cơ sở kế hoạch vốn của huyện khi có văn bản hướng dẫn của
cấp trên.
4. Giao thông - Xây dựng có 02 kiến nghị
- Cử tri xã Ea Kuăng kiến nghị:
+ Quan tâm đầu tư sửa chữa đoạn đường từ nhà ông Trần Văn Sỹ (thôn
Phước Hòa 4) đến nhà bà Lê Thị Kim Lài (thôn Thăng Lập 1) với chiều dài
2.000m, thời gian sử dụng đã lâu, phương tiện tham gia giao thông nhiều, đường
xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho nhân dân tham gia giao thông.
Trả lời: Tại mục IV, phụ lục 6 kèm theo Công văn số 3406/UBND-NTM
ngày 03/12/2021 của UBND huyện Krông Pắc về việc đăng ký kế hoạch năm
2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã đưa
vào kế hoạch tuyến đường giao thông thôn Thăng Lập 1, thôn Thăng Lập 2
(đoạn từ nhà ông Sỹ đến nhà ông Ba); bà Lê Thị Kim Lài là con gái của ông Ba.
Do đó đoạn đường cử tri xã Ea Kuăng kiến nghị trùng khớp với đoạn đường
UBND huyện Krông Pắc đã đăng ký trong kế hoạch năm 2022.
+ Quan tâm đầu tư xây dựng mương thoát nước từ hồ Du Kích chạy qua
khu dân cư thôn Thăng Lập 2, vì hàng năm vào mùa mưa không đi được, một số
nhà dân bị ngập phải di dời đến nơi khác, phải dùng bơm để bơm nước ra khỏi
khu vực ngập nhằm đảm bảo đời sống cho người dân.
Trả lời: UBND huyện đã có Tờ trình số 326/TTr-UBND, ngày
17/12/2021 đã được HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết
số 39/NQ-HĐND, ngày 24/12/2021 về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án
sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn
huyện Krông Pắc.
II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 01 kiến nghị
1. Lao động - Thương binh và Xã hội có 01 kiến nghị
Cử tri xã Ea Hiu kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn xã còn rất nhiều nhà
tạm bợ, năm 2021 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tỉnh đã hỗ trợ 4
nhà Đại đoàn kết và chính quyền địa phương cũng đã vận động các mạnh
thường quân, các nhà hảo tâm xây dựng thêm được 04 nhà, nhưng hiện nay còn
30 nhà tạm bợ, trong khi Ea Hiu là xã vùng 3 rất khó khăn thực hiện tiêu chí về
nhà ở, đề nghị quan tâm hỗ trợ.
Trả lời:
Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐTTG giai đoạn 2 được thực hiện giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, đến nay
đã thực hiện hỗ trợ xong và chương trình đã kết thúc. UBND huyện đang thực
hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng được quy định như sau:
- Đối tượng có công với cách mạng khó khăn về nhà ở được quy định tại
Nghị định số 45/2006/NĐ-CP, ngày 28/4/2006 của Chính Phủ về việc ban hành
điều lệ quản lý và sử dụng Qũy Đền ơn đáp nghĩa.
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- Đối tượng trợ giúp xã hội khẩn cấp có nhà ở bị đổ, sập do thiên tai hỏa
hoạn hoặc lý do bất khả kháng được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP,
ngày 15/3/2021 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối
tượng bảo trợ xã hội.
Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện Krông Pắc trả lời kiến
nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
để báo cáo
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- HĐND và UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓCHỦ TỊCH

Ngô Thị Minh Trinh

