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UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

         Số:            /BQLKKT-CTY       

Về việc giải quyết, trả lời ý kiến,  

kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII 

Kon Tum, ngày        tháng 8 năm 2022  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

     

Thực hiện Văn bản số 2396/UBND-NNTN ngày 26/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo 

như sau: 

1. Tại mục 44, Phụ lục kèm theo, cử tri Nguyễn Châu Đường, thôn 

Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Hồ sinh thái tại Cửa khẩu Quốc tế Pờ 

Y (hồ Âu Cơ) đã 01 lần bị tràn đập, gây thiệt hại rất lớn cho nhân dân. Hiện nay, 

dù đã khắc phục nhưng chưa đảm bảo. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh kiểm tra lại chất lượng công trình này, nếu không 

đảm bảo thì đề nghị nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn hồ, đập và tính 

mạng, tài sản của cho Nhân dân phía hạ lưu. 

Trả lời:  

Công trình hệ thống điều tiết nước hồ Âu cơ thuộc đường D8, khu I, Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Ban Quản lý Khu kinh tế đầu tư nâng cấp 

sửa chữa từ năm 2017. Công trình thiết kế và thi công đảm bảo chất lượng theo 

quy định; từ khi công trình bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đến nay không 

xảy ra tràn đập ảnh hưởng đến nhân dân khu vực hạ lưu trên địa bàn xã Pờ Y. 

Tiếp nhận ý kiến cử tri, Ban Quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo Công ty Đầu tư phát 

triển hạ tầng Khu kinh tế (Công ty - đơn vị quản lý, vận hành công trình) kiểm 

tra chất lượng công trình, các van xả đáy, cửa xả…công trình đảm bảo chất 

lượng, đảm bảo an toàn hồ, đập theo quy định; vào mùa mưa, bão, Công ty 

thường xuyên kiểm tra, vận hành, điều tiết các van xả, cửa xả để đảm bảo an 

toàn hồ, đập, tính mạng và tài sản cho nhân dân khu vực hạ lưu. 

 2. Tại mục 49, Phụ lục kèm theo, cử tri thôn 7, thị trấn PleiKần, 

huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Đầu đường N5 (giữa vị trí từ Chi cục Thuế đến nút 

giao đường Hồ Chí Minh) thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa, gây mất an 

toàn giao thông và ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum kiểm 

tra, xử lý, khắc phục. 

Trả lời: 

Đoạn tuyến đầu đường N5 (giữa vị trí từ Chi cục Thuế đến nút giao 

đường Hồ Chí Minh) là vị trí trũng, thấp; vào mùa mưa lượng rác thải, đất từ 

khu vực khác tràn về bồi lấp các điểm miệng cống, hàm ếch gây tắc nghẽn, ngập 

cục bộ. Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Quản lý Khu kinh tế đã chỉ 
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đạo Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế kiểm tra, dọn vệ sinh, rác 

thải, xúc dọn đất tại các điểm thoát nước (miệng cống, hàm ếch), khơi thông 

dòng chảy, tạo thêm điểm thoát nước tại vị trí nêu trên. Hiện nay hiện tượng 

ngập cục bộ tại vị trí nêu trên đã được khắc phục. 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ 

đạo./. 

 
Nơi nhận:                                       
- Như trên; 

- HĐND huyện Ngọc Hồi (để biết, thông tin cử tri); 

- HĐND thị trấn PleiKần (để biết, thông tin cử tri); 

- HĐND xã Pờ Y (để biết, thông tin cử tri); 

- Công ty ĐTPTHT KKT; 

- Lưu: VT.       

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quốc Trung 
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