HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 237/TB-HĐND

Gia Lai, ngày 09 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả Kỳ họp thứ Mười lăm (chuyên đề),
HĐND tỉnh khoá XI
Kỳ họp thứ Mười lăm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI được tổ chức vào
ngày 09/11/2020, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Tham dự Kỳ họp có: 74/77 vị đại biểu HĐND tỉnh và 16/18 đại biểu khách
mời gồm: Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Chánh án Tòa án
nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành
án dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan và Báo Gia Lai,
Đài PT- TH tỉnh.
Sau đây là kết quả chủ yếu của Kỳ họp:
I. CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các vị đại biểu
HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét các dự thảo nghị quyết và HĐND tỉnh đã biểu
quyết thông qua 06 nghị quyết, cụ thể như sau:
1. Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về
việc quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn
ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về việc sửa
đổi Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 về phân bổ kinh phí sự nghiệp
từ nguồn vốn nước ngoài bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Gia Lai.
Sửa đổi một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 213/NQ-HĐND như sau:
- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất, khoản 1.1, Điều 1 như sau: “Phân bổ
17.903,09 triệu đồng/20.620 triệu đồng cho 04 chương trình, dự án” và sửa đổi mục
(3), Khoản 1.1, Điều 1 như sau: “(3) Dự án giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y
tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET): 2.446,090 triệu đồng”.
- Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 213/NQ-HĐND như sau: “Số kinh phí còn lại
từ nguồn bổ sung có mục tiêu (nguồn Trung ương vay) UBND tỉnh đề nghị phân
bổ sau: 2.716,91 triệu đồng. Khi có chương trình, dự án cụ thể UBND tỉnh trình
HĐND tỉnh xem xét, quyết định”.
3. Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về việc điều
chỉnh một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.
- Điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai:
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(1) Vốn trong cân đối theo tiêu chí
Điều chỉnh mục (3) tiết a, điểm 1.1, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 89/NQHĐND ngày 24/8/2017 của HĐND tỉnh khóa XI về kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương) và mục (2), phần A.1
và điểm VI.1, phần b, mục (1), phần A.1, Biểu số 2 kèm theo; Khoản 4, Điều 1
Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 01/3/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh,
bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
nguồn vốn ngân sách địa phương và mục 3 Biểu số 4 kèm theo; cụ thể như sau:
a) Dự án điều chỉnh giảm: Điều chỉnh giảm vốn 01 dự án với số vốn giảm
5.594 triệu đồng.
b) Dự án điều chỉnh tăng: Điều chỉnh tăng vốn 03 dự án với số vốn tăng
5.594 triệu đồng.
(2) Vốn xổ số kiến thiết
Điều chỉnh điểm 1.3, khoản 1, Điều 1 kèm theo Nghị quyết số 89/NQHĐND ngày 24/8/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương) và Mục C, Biểu số 2 kèm theo;
cụ thể như sau:
a) Dự án điều chỉnh giảm: Điều chỉnh giảm vốn 01 dự án với số vốn giảm
802 triệu đồng.
b) Dự án điều chỉnh tăng: Điều chỉnh tăng vốn 02 dự án với số vốn 458 triệu đồng.
c) Vốn chưa bố trí: 344 triệu đồng.
4. Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về việc điều
chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn ngân sách địa phương.
- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020 nguồn ngân sách địa
phương của tỉnh Gia Lai, cụ thể:
(1) Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí
Điều chỉnh điểm 1.1, khoản 1, Điều 1 tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND
ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát
triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020; mục I, phần A, biểu số 1 kèm theo
Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh và điểm 1.1,
khoản 1, Điều 1 tại Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND
tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân
sách địa phương năm 2019; mục I, phần A, biểu số 1 kèm theo Nghị quyết
số145/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 như sau:
a) Dự án điều chỉnh giảm: giảm vốn 28 dự án với số vốn là 92.706 triệu đồng.
b) Dự án điều chỉnh tăng: tăng vốn 12 dự án với số vốn là 92.706 triệu đồng.
(2) Điều chỉnh nguồn tiền sử dụng đất
Điều chỉnh điểm 2.1, khoản 2, Điều 1 tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND
ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát
triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020; mục I, phần B, biểu số 1 kèm theo
Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh và điểm 2.1,
khoản 2, Điều 1 tại Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND
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tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân
sách địa phương năm 2019; mục I, phần B, biểu số 1 kèm theo Nghị quyết số
145/NQ-HĐND như sau:
a) Dự án điều chỉnh giảm: giảm vốn 11 dự án với số vốn là 111.273 triệu đồng.
b) Nhập vốn để cấp cho các dự án hụt thu từ nguồn tiền sử dụng đất: 10.939
triệu đồng.
(3) Điều chỉnh nguồn xổ số kiến thiết
Điều chỉnh khoản 3, Điều 1 tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 11/12/2019
của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân
sách nhà nước năm 2020 và phần C, biểu số 1 kèm theo như sau:
a) Dự án điều chỉnh giảm: giảm vốn 04 dự án với số vốn là 1.782 triệu đồng.
b) Dự án điều chỉnh tăng: tăng vốn 02 dự án với số vốn là 458 triệu đồng.
c) Nhập vốn với số tiền là 1.324 triệu đồng để cấp cho dự án thiếu vốn.
5. Nghị quyết số 262/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về việc đề
nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm
2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong
năm 2020 trên địa bàn tỉnh với diện tích 7,42 ha và kinh phí bồi thường giải phóng
mặt bằng dự kiến 6.600 triệu đồng (ngân sách tỉnh) để thực hiện 02 công trình, dự
án tại huyện Chư Sê.
- Sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 232/NQ-HĐND ngày 09/7/2020
của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ
sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau: “Điều 1. Thông qua danh mục
các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh với
diện tích 191,571 ha để thực hiện 54 công trình, dự án; dự kiến kinh phí bồi thường
giải phóng mặt bằng 82.680.954.300 đồng (ngân sách tỉnh: 12.620.200.000 đồng,
ngân sách huyện: 27.917.624.300 đồng và nguồn vốn khác: 42.143.130.000 đồng) và
kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực tế thực hiện theo quyết định phê duyệt
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:...”.
- Sửa đổi mục 5 Điều 1: “Huyện Chư Sê: 03 công trình, dự án với diện tích
10,53 ha và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 10.280.680.000 đồng
do ngân sách tỉnh và nguồn vốn khác (Vốn đầu tư của ngành điện)”.
- Bãi bỏ dòng 2 Mục V Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐND ngày
09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án
cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
6. Nghị quyết số 263/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về việc
thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.
Thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2020 đối với
Dự án "Đường liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông” với diện tích 7,68 ha (đất
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trồng lúa) tại 02 huyện: huyện Chư Sê: 1,28 ha (Đất trồng lúa); huyện Chư Pưh: 6,40
ha (Đất trồng lúa).
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
Kỳ họp thứ Mười lăm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI đã tiến hành miễn
nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Huỳnh
Nữ Thu Hà, ông Nguyễn Đức Hoàng và Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn
Tư Sơn, ông Ngô Ngọc Sinh do nghỉ hưu theo quy định; miễn nhiệm Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Đặng Phan Chung do
chuyển công tác khác. HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 03 nghị quyết, cụ thể
như sau:
1. Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn
nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà
Huỳnh Nữ Thu Hà và ông Nguyễn Đức Hoàng.
2. Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn
nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông
Nguyễn Tư Sơn và ông Ngô Ngọc Sinh.
3. Nghị quyết số 258/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về việc
miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối
với ông Đặng Phan Chung.
Đối với các nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh, HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn tất các thủ tục, trình
Thủ tướng hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm theo
quy định.
Trên đây là một số nội dung chính về kết quả Kỳ họp thứ Mười lăm (chuyên đề),
HĐND tỉnh khoá XI diễn ra ngày 09/11/2020. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách
nhiệm xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn ứng cử tổ chức tiếp xúc cử tri, báo
cáo kết quả kỳ họp, phổ biến, giải thích và vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các
Nghị quyết của HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Thường trực TU; TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành của tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, TX, TP;
- Các VP: Tỉnh ủy, QH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu VT- TH.
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