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   Gia Lai, ngày 27 tháng 11 năm 2020 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri  

(Trước Kỳ họp thứ Mười sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI) 

    

Thực hiện Kế hoạch số 904/KH-HĐND ngày 27/10/2020 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp 

thứ Mười sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, từ ngày 25/10 đến ngày 

12/11/2020 các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 17 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và có 13/17
1
 huyện, thị xã, thành phố 

gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri về Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh.  

Sau khi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh rà soát và 

thống nhất nội dung, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp 02 kiến nghị 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực tỉnh Gia Lai như sau: 

1. Đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai đưa vào kế hoạch đầu tư đường dây 

trung áp TBA cấp điện tại Thôn 13, xã An Trung, huyện Kông Chro để đảm bảo 

nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Hiện tại, khu vực này có khoảng 30 

hộ dân sử dụng điện ở cuối đường dây hạ áp nên điện áp thấp, không ổn định, 

đường dây sau công tơ dài, mất an toàn cho người dân nhất là vào mùa mưa (Cử 

tri huyện Kông Chro). 

2. Đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai sớm có giải pháp thực hiện di chuyển 

cột điện, đường dây điện ảnh hưởng đến quy hoạch khu dân cư, đời sống và sinh 

hoạt của người dân tại vị trí phía trước trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú An và tại 

khu dân cư thuộc làng Kruối - Chai, xã Yang Bắc (Cử tri huyện Đak Pơ). 

Đề nghị Công ty Điện lực tỉnh xem xét trả lời cho cử tri và đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh biết tại Kỳ họp thứ Mười sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XI./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- TT. HĐND các huyện, thị xã, TP; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Công ty Điện lực tỉnh Gia Lai; 

- Lưu: VT-HĐND. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT.CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ayun H’Bút 

 

                                           
1
 04 huyện chưa có báo cáo gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Chư Păh, Kbang, Krông Pa, Chư Pưh 
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