HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

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

Số:265/TB-HĐND

Gia Lai, ngày 09 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ),
HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ
2016-2021 được tổ chức vào ngày 09/4/2021, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku,
tỉnh Gia Lai.
Tham dự Kỳ họp có: 74/77 vị đại biểu HĐND tỉnh và 117 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 Thi hành án dân
sự tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn
thể của tỉnh, đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã và thành phố; 31 tập
thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Sau đây là
kết quả Kỳ họp:
1. HĐND tỉnh xem xét, thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:
Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ
2016-2021 xem xét, quyết định việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết số
343/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh.
Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở
hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai và Văn phòng HĐND tỉnh Gia
Lai có trụ sở làm việc tại số 07 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku,
tỉnh Gia Lai.
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công
tác, kinh phí hoạt động, biên chế công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh Gia Lai được thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết số
1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu
tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh.
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai gồm:
có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng; được tổ chức
thành các phòng gồm: Phòng Công tác Quốc hội; phòng Công tác HĐND; phòng
Hành chính - Tổ chức - Quản trị; phòng Dân nguyện - Thông tin.
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2. HĐND tỉnh xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của
HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
2.1 Đánh giá công tác nhiệm kỳ 2016-2021
Trên cơ sở các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường trực
HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, tham luận của các Ban HĐND tỉnh và các Tổ
đại biểu HĐND tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa
án nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến
thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết
thông qua Nghị quyết số 344/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 công tác nhiệm kỳ
2016-2021 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân
dân và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, theo đó: HĐND tỉnh cơ bản tán
thành kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được nêu
trong các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND, UBND, Tòa án nhân
dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Đề nghị trong thời gian tới các cơ quan cần
tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, đổi mới phương
thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả, cụ thể như sau:
- Đối với hoạt động của các cơ quan HĐND tỉnh
+ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát
huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm HĐND thật sự
là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.
+ Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đặc biệt
là tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc
thực hiện nghị quyết của HĐND, những vấn đề lớn, quan trọng hoặc bức xúc
trong xã hội, việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh hoạt động
chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.
+ Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương,
nhất là các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh,
kịp thời cụ thể hóa các chính sách của Trung ương nhằm khơi dậy các tiềm năng
và nguồn lực cho phát triển; cải thiện nhanh bộ mặt đô thị và nông thôn, nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
+ Tăng cường gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân; nâng cao hiệu quả
các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động của HĐND, tiếp tục kiện
toàn và nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh; đảm bảo các điều kiện để đại biểu HĐND hoạt động, nhằm thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.
+ Tăng cường phối hợp công tác giữa HĐND, các cơ quan của HĐND với
UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tạo sự chủ động, thống nhất kịp thời
trong triển khai công việc, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn nữa.
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- Đối với UBND tỉnh
+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng - an ninh với các giải pháp toàn diện, hiệu quả nhằm phấn
đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.
+ Bám sát vào các chủ trương, chính sách của Trung ương, Nghị quyết của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND, phối hợp chặt chẽ với
UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cộng đồng doanh
nghiệp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh trong cả giai đoạn và từng năm tạo sự đồng thuận, thống
nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện.
+ Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững
vàng, phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực, có tâm huyết, gắn với xây dựng
tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
+ Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh để làm cơ
sở cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Giải quyết tốt việc bảo vệ môi trường sinh
thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, coi khoa học - công nghệ và sử dụng có hiệu quả
các nguồn lực là nền tảng quan trọng, là động lực cho phát triển.
+ Tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo công
tác nhiệm kỳ của UBND tỉnh; đồng thời quan tâm một số nội dung sau: Tập trung
chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2026 theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019; hoàn
thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng
rừng, đất rừng thuộc vùng tưới của Dự án thủy lợi Ia Mơr - huyện Chư Prông
nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án tái
cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030; quan tâm bố trí ngân sách để tăng tỷ lệ quy hoạch chi tiết, phân khu
theo thẩm quyền trên địa bàn toàn tỉnh.
+ Tiến hành đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước
với tổ chức và cá nhân, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết công
việc hành chính có liên quan.
+ Khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có gắn với đổi mới,
sáng tạo, vận dụng linh hoạt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước vào thực tiễn của địa phương để huy động các nguồn lực cho đầu tư
phát triển, làm cơ sở cho công tác quản lý và phát triển kinh tế vùng, đô thị, nhất
là hạ tầng vùng động lực, khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế để thu hút đầu tư.
+ Phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; chú
trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm
minh đối với các hành vi sai phạm.
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- Đối với Tòa án nhân dân tỉnh
+ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp theo chủ
trương của Đảng để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công
bằng, nghiêm minh. Tuân thủ chặt chẽ và bảo đảm thực hiện nghiêm các nguyên
tắc trong hoạt động tố tụng. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác giải quyết vụ án, vụ việc, phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo
đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ
lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
+ Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc giải quyết các loại án đối với
Tòa án nhân dân cấp huyện có tỷ lệ giải quyết án thấp. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm
điểm, rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong công tác chuyên môn, hạn chế
thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán và hội đồng xét xử.
+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân, xây dựng đội ngũ cán
bộ Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đủ năng lực, bản lĩnh
để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng
cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu
cực trong hoạt động tư pháp.
+ Từng bước hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng
cường các điều kiện bảo đảm để Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn.
- Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
+ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp theo chủ
trương của Đảng để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công
bằng, nghiêm minh.
+ Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư
pháp; kịp thời phát hiện các vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp và xâm
phạm hoạt động tư pháp; bảo đảm quyền con người, quyền công dân được tôn
trọng và bảo vệ; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại về oan,
sai, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.
+ Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, nhất là các chức danh tư pháp. Chú trọng công tác kiểm sát điều tra và kiểm
sát xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến
hành tố tụng; thực hiện nghiêm việc kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án
hình sự để kịp thời khắc phục các sai phạm xảy ra (nếu có).
+ Qua kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi
tố đối với một số lĩnh vực quản lý nhà nước tội phạm có tính phổ biến trong thời
gian qua, ngành kiểm sát cần có kiến nghị, cảnh báo kịp thời nhằm hạn chế,
phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra như: Công tác quản lý
và bảo vệ rừng, vấn đề phân lô bán nền, việc xử lý các vụ án liên quan đến lĩnh
vực tài chính - ngân sách, lĩnh vực đất đai,… Ngành Kiểm sát nên có kiến nghị
dự báo, cảnh báo các sai phạm trong một số lĩnh vực trên cho chính quyền địa
phương có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu lực,
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hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
+ Từng bước hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng
cường các điều kiện bảo đảm để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn.
2.2. Đối với các kiến nghị, đề xuất
Trên cơ sở kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ
đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân
tỉnh tại Kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp
với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên
quan nghiên cứu kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho phù
hợp với những quy định của pháp luật hiện hành.
2.3. HĐND tỉnh thực hiện công tác khen thưởng
Tại Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ
2016-2021 đã ghi nhận thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong hoạt động của HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và công bố quyết
định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 31 tập thể và 34 cá nhân.
Trên đây là một số nội dung chính về kết quả Kỳ họp thứ Mười chín (tổng
kết nhiệm kỳ), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày
09/4/2021. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phối
hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ 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.

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

Trương Văn Đạt

