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BÁO CÁO
Về việc kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND
ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến
nghị của cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ 16 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khoá
XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. UBND tỉnh báo cáo kết
quả giải quyết ý kiến, kiến nghị như sau:
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của các Công ty đang thực hiện
các dự án trên địa bàn huyện Chư Pưh nhưng hoạt động không hiệu quả, sử dụng
đất không đúng mục đích và có phương án thu hồi giao lại đất cho dân sử dụng
(Cử tri huyện Chư Pưh):
Kết quả giải quyết:
- Đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lê Khanh: UBND tỉnh đã có
Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 về thu hồi 412,8 ha đất của Công
ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lê Khanh và giao lại UBND huyện Chư Pưh quản lý,
sử dụng theo phương án sử dụng đất tại xã La Le, huyện Chư Pưh.
- Về thu hồi 75,3 ha đất của Công ty TNHH TM Đệ Nhất Việt Hàn để dân
lấn chiếm tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh: UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số
29/TB-UBND ngày 06/5/2022 về việc thu hồi một phần diện tích 75,3 ha đất của
Công ty TNHH TM Đệ Nhất Việt Hàn và giao lại cho UBND huyện Chư Pưh
quản lý, sử dụng tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh. Theo đó, giao Sở Tài nguyên và
Môi trường phối hợp với UBND huyện Chư Pưh, xã Ia Blứ và Công ty TNHH TM
Đệ Nhất Việt Hàn hoàn thiện hồ sơ thủ tục, trình UBND tỉnh thu hồi đất theo đúng
quy định trong tháng 6/2022.
2. Hiện nay các hộ dân có đất tại khu vực Nông trường tổ 5, tổ 6, thôn 4, xã
Trà Đa (thuộc khu vực của tổng đội thanh niên xung phong Sông Đà Yaly) đã hoàn
thành nghĩa vụ nộp sản lượng cho Công ty Sông Đà 4. Đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh sớm ban hành quyết định thu hồi đất để giao lại Ủy ban nhân dân thành phố
tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định để
các hộ dân yên tâm đầu tư sản xuất, tái canh cây cà phê, ổn định cuộc sống vì hiện
nay đa số diện tích cây cà phê ở khu vực này đã già cỗi (Cử tri thành phố Pleiku).
Kết quả giải quyết: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND
ngày 09/8/2021 về việc thu hồi toàn bộ diện tích 127,1047 ha đất của Công ty Cổ
phần Sông Đà 4 và giao lại UBND thành phố Pleiku để quản lý, sử dụng tại thôn 4,
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xã Trà Đa, thành phố Pleiku.
3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với
các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm giải quyết hỗ trợ cho các hộ dân của 04 xã
Ia Sao, Ia Hrung, Ia Dêr, Ia Pếch thuộc huyện Ia Grai có diện tích đất làm lúa, đất
cà phê, hoa màu bị bồi lấp, ngập úng do việc thi công đường Hồ Chí Minh, đoạn
tuyến tránh đô thị Pleiku, cử tri thắc mắc cùng tuyến đường này nhưng các hộ dân
của thành phố Pleiku đã được giải quyết hỗ trợ, còn các hộ dân của huyện Ia Grai
chưa được hỗ trợ (Cử tri huyện Ia Grai):
Kết quả giải quyết:
Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku,
tỉnh Gia Lai khởi công từ tháng 01/2017, đến ngày 31/12/2018 thi công hoàn
thành. Trong quá trình triển khai dự án, Sở Giao thông vận tải đã tích cực phối hợp
với các địa phương, nhà thầu đã chủ động thương thảo và hỗ trợ trực tiếp cho
người dân tại một số đoạn tuyến công trình để tiếp tục thi công đảm bảo công trình
hoàn thành đúng theo tiến độ.
Đến tháng 02/2019 cử tri huyện Ia Grai kiến nghị về nội dung ảnh hưởng đất
tràn ruộng lúa, hoa màu tại một số vị trí dọc theo đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa
phận huyện Ia Grai (thời gian kiến nghị sau thời điểm hoàn thành công trình
31/12/2018). Từ đó đến nay, Sở Giao thông vận tải đã cùng với nhà thầu thi công
nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết thông tin kiến nghị.
Hiện Nhà thầu thi công vẫn chưa thống nhất phương án hỗ trợ và đề nghị
cần làm rõ hơn về hồ sơ và các tư liệu làm cơ sở xác định ảnh hưởng.
UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND
huyện Ia Grai làm việc với Nhà thầu thi công để tìm ra các giải pháp hỗ trợ phù
hợp giải quyết kiến nghị của cử tri.
4. Cử tri thị xã Ayun Pa rất phấn khởi khi được UBND tỉnh quan tâm đầu tư
kinh phí xây dựng Tỉnh lộ 668; tuy nhiên, khi xây dựng công trình này, hệ thống
mương thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ, do đó sau khi công trình Tỉnh lộ 668
hoàn thành, mặt đường cao hơn so với nền nhà của phần lớn người dân tại tuyến
đường này. Do đó, vào mùa mưa nước không thể thoát được, chảy vào nhà dân
gây ngập úng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, trong đó có khu
vực gần trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái (đây là khu vực đồng bào dân
tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn). Đề nghị UBND tỉnh xem
xét, đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước tại các khu vực có đông dân cư
sinh sống trên tuyến đường này (Cử tri thị xã Ayun Pa):
Kết quả giải quyết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh ngày 01/12/2021,
Sở Giao thông vận tải đã phối hợp cùng UBND thị xã Ayun Pa kiểm tra, khảo sát
đoạn tuyến ĐT668 qua khu vực nội thị thị xã Ayun Pa (đoạn Km0-Km4). Qua đó
các bên đã thống nhất việc xử lý thoát nước cục bộ tại khu vực trường Trung học
cơ sở Phạm Hồng Thái (Km3+600) sẽ do thị xã Ayun Pa thực hiện (theo chỉ đạo
của UBND tỉnh tại Công văn số 5117/VP-NC ngày 23/11/2021 về việc giao giải
quyết ý kiến kiến nghị theo Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND
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tỉnh), dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng hoàn thành trong Quý III/2022. Ngoài vị trí
do UBND thị xã Ayun Pa đầu tư, qua khảo sát có hai đoạn thường xuyên ngập úng
cần sớm đầu tư để giải quyết gồm các đoạn Km0+980-Km1+150 và Km2-Km3, do
Sở Giao thông vận tải thực hiện đầu tư xây dựng rãnh thoát nước; hiện nay Sở
Giao thông vận tải đang triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu, dự kiến sẽ thi công
hoàn thành trong quý IV/2022.
5. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, đầu tư nâng cấp mở rộng đường
giao thông từ xã Hnol, huyên Đak Đoa đi xã Kon Thụp, huyện Mang Yang để phục
vụ nhu cầu đi lại giao thương, buôn bán, vận chuyển hàng hóa của người dân (Cử
tri huyện Đăk Đoa):
Kết quả giải quyết: Hướng tuyến đề xuất trên hầu hết trùng với khớp với
tuyến quy hoạch tỉnh lộ T6 theo Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày
28/12/2011 (theo thuyết minh của quy hoạch thì tuyến T6 có điểm đầu từ Quốc lộ
19 xã Tân Bình đi xã Trang, xã Kon Thụp, xã Chư Krey và kết nối vào đường tỉnh
677 (km 20) khu vực xã Kon Yang, huyện Kông Chro). Riêng đoạn tuyến từ
Km2+950-Km6+800 (3,85km) (theo đề xuất của cử tri) không trùng khớp với
đường quy hoạch T6, do hướng tuyến đề xuất này theo hiện trạng hiện nay địa
hình thuận lợi hơn (ít dốc hơn) và thói quen đi lại của người dân, còn đoạn tuyến
theo T6 chưa có đường. UBND tỉnh sẽ tiến hành đầu tư tuyến đường T6 vào kế
hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2031 trên cơ sở điều chỉnh hướng tuyến để phù
hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế của nhân dân.
6. Hiện nay, đoạn lưu vực sông Ayun từ cầu Quý Đức xã Ia Trok đến cầu
Bến Mộng (bắc qua sông Ba nối liền thị xã Ayun Pa) và đèo Tô Na, xã Ia Broăi,
huyện Ia Pa vào mùa mưa lũ gây sạt lở đất gần khu dân cư, đất sản xuất của
người dân và đoạn gần bờ sông Ba khu vực thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng bị nước
xói mòn, gây sạt lở nghiêm trọng, hiện chỉ còn cách lề đường Trường Sơn Đông
khoảng 1,5m. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đầu tư xây dựng bờ kè chống
sạt lở những đoạn nói trên để đảm bảo an toàn cho người dân sống ở khu dân cư
gần khu sạt lở và bảo vệ đất sản xuất của người dân lưu vực sông Ayun thuộc địa
phận huyện Ia Pa (Cử tri huyện Ia Pa):
Kết quả giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 3071/SKHĐTKTĐN ngày 16/9/2021 về hồ sơ đề xuất 02 dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu
đãi nước ngoài giai đoạn 2021-2025 và Văn bản số 3873/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT
ngày 11/11/2021 về làm rõ hồ sơ đề xuất 02 dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu
đãi nước ngoài giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh, trong đó có đề xuất công
trình kè chống sạt lở sông Ayun (đoạn chảy qua thôn Quý Đức, xã Ia Trốk) với
quy mô kè dài 1,5km, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.
Theo quy định của nhà tài trợ ADB và khoản 3 điều 47 của Nghị định
56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài “Trường
hợp thực sự cần thiết sử dụng vốn dư để phát huy hiệu quả và không dẫn đến thay
đổi mục tiêu chính tại Quyết định chủ trương đầu tư của chương trình, dự án đang
thực hiện: Cơ quan chủ quản phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
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và nhà tài trợ nước ngoài xác định hiệu quả, sự cần thiết để quyết định việc sử
dụng vốn dư và thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh
chương trình, dự án đang thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 22 của Nghị
định này hoặc trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương thực hiện và Quyết định phê
duyệt Văn kiện dự án đang thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định này”, thì
phải lấy ý kiến của nhà tài trợ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Ngày
16/5/2022, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Văn bản số 134-TTr/BCS trình
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương bổ sung vốn đối ứng ngân sách tỉnh và sử
dụng vốn dư ADB của dự án Hỗ trợ Phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB tiểu dự án tỉnh Gia Lai.
Hiện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất chủ trương tại Thông báo số
359/TB-TU ngày 31/5/2022; UBND tỉnh đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp
thứ Sáu xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai các
bước tiếp theo.
7. Trạm Y tế xã An Phú được đầu tư xây dựng từ năm 1987 đến nay đã
xuống cấp trầm trọng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí xây dựng lại để
đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân (Cử tri thành phố Pleiku):
Kết quả giải quyết: Đầu tư xây dựng mới Trạm y tế xã An Phú đã được đưa
vào danh mục đầu tư 59 trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh từ Chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế- xã hội lĩnh vực y tế (nguồn ngân sách Trung ương), thời gian
thực hiện năm 2022-2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Y tế, UBND
TP Pleiku kiểm tra hiện trạng Trạm y tế xã An Phú. Sở Y tế đã hoàn chỉnh Báo cáo
đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư y tế tuyến xã (59 xã, phường, thị trấn) của
tỉnh Gia Lai trình các cấp thẩm quyền theo quy định. Hiện nay Sở Kế hoạch và
Đầu tư đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về chủ trương đầu tư của 59 trạm y
tế (trong đó có Trạm y tế xã An Phú).
8. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính quan tâm, bố trí kinh
phí để giải quyết chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật theo Văn bản số
2004/HD-SGDĐT ngày 31/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai
thực hiện khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ thi hành một
số điều của Luật Người khuyết tật vì hiện nay giáo viên trên địa bàn huyện Đức Cơ
chưa được nhận chế độ này (Cử tri huyện Đức Cơ):
Kết quả giải quyết:
Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính
tổng hợp kết quả tổ chức triển khai thực hiện giải quyết chế độ cho giáo viên dạy
học sinh khuyết tật theo Văn bản số 2004/HD-SGDĐT ngày 31/10/2016 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện khoản 2 Điều 7 Nghị định số
28/2012/NĐ-CP của Chính phủ thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật của
các huyện, thị xã, thành phố như sau: Tổng số tiền đã chi giai đoạn 2016-2021:
9.730,170 triệu đồng ( gồm huyện Đức Cơ, huyện Chư Prông, huyện Kông Chro và
đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
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Trong đó riêng huyện Đức Cơ đã chi giai đoạn 2020-2021: 1.142,839 triệu
đồng. Giai đoạn 2016-2021 số phát sinh nhưng chưa thực hiện chi trả: 2.448,746
triệu đồng. Lý do chưa chi trả: thủ tục hồ sơ chưa đảm bảo, hiện tại phòng Giáo dục
và Đào đạo đang phối hợp với các trường học củng cố hoàn thiện theo quy định để
triển khai thực hiện.
9. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí đủ
chỉ tiêu biên chế giáo viên cho trường THCS và THPT Kon Hà Nừng, huyện
Kbang để đảm bảo công tác dạy và học của trường. Thực hiện theo Điểm a,
Khoản 3, Điều 8 của Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo quy định: Mỗi trường trung học phổ thông được bố trí tối đa 2,25
giáo viên trên một lớp. Hiện nay, trường THCS và THPT Kon Hà Nừng có 06 lớp
trung học phổ thông (tương đương 13 giáo viên đứng lớp), tuy nhiên, chỉ mới có
02 giáo viên hiện có (mônVật Lý - Kỹ thuật Công nghiệp và Giáo dục - Quốc
phòng). Thời gian qua, để đảm bảo công tác dạy và học của trường, phải tăng
cường, biệt phái giáo viên của Trường THPT Lương Thế Vinh vào giảng dạy tại
trường THCS và THPT Kon Hà Nừng (Cử tri huyện Kbang):
Kết quả giải quyết:
Ngày 23/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định chuyển công tác
đối với 06 giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh vào giảng dạy tại trường
THCS&THPT Kon Hà Nừng (gồm các môn tiếng Anh, Ngữ văn, Sinh học, Lịch
sử-GDCD, Vật lý, Hóa học). Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã biệt phái
thêm 02 giáo viên (01 môn Toán, 01 môn Tin), như vậy, tổng số giáo viên tham
gia giảng dạy là 20 người. Nhà trường hiện có 10 lớp (5 lớp THPT và 5 lớp
THCS), số giáo viên theo định mức quy định là 20,75 (5 lớp THPT x 2.25 giáo
viên/lớp = 11,25 + 5 lớp THCS x 1.9 giáo viên/lớp = 9,5, tổng 20,75), số giáo viên
thiếu so với định mức là 0,75 giáo viên (số giáo viên theo định mức 20,75 – 20
giáo viên có mặt = 0,75 giáo viên thiếu); đạt tỉ lệ 2,0 giáo viên/lớp (20 giáo viên
có mặt/10 lớp = 2,0 giáo viên/lớp), cao hơn mức bình quân chung của các trường
THPT là 1,93. Với số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên như hiện nay,
trường THCS & THPT Kon Hà Nừng đã cơ bản đáp ứng được các điều kiện về
nhân lực để ổn định tổ chức các hoạt động dạy và học trong những năm tiếp theo.
Ngày 06/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo với Trường THCS & THPT Kon
Hà Nừng đã có buổi làm việc, theo đó: dự kiến năm học 2022-2023 Nhà trường có
9 lớp với 339 học sinh (5 lớp THPT và 4 lớp THCS), số giáo viên theo định mức
quy định là 18,85 (5 lớp THPT x 2.25 giáo viên/lớp = 11,25 + 4 lớp THCS x 1.9
giáo viên/lớp = 7,6, tổng 18,85), số giáo viên thiếu so với định mức là 0,85 giáo
viên (số giáo viên theo định mức 18,85 – 18 giáo viên có mặt = 0,85 giáo viên
thiếu). Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ bổ sung (tuyển dụng hoặc biệt phái) thêm 02
giáo viên ở các bộ môn Toán, Tin học, đảm bảo đạt tỉ lệ 2,22 giáo viên/lớp cao hơn
mức bình quân chung của các trường THPT trên địa bàn tỉnh là 1,93 giáo viên/lớp.
10. Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Dự án đầu tư ổn định đời sống và
sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện An Khê - Ka Nak (cụm Kanak)
giai đoạn 2016-2018 theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của
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Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự
án thủy lợi, thủy điện” (Cử tri huyện Kbang):
Kết quả giải quyết:
1. Về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ:
- Ngày 10/6/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông
tư số 22/2015/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định
tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ; từ
khi ban hành Thông tư đến nay, Trung ương chưa phân bổ vốn cho tỉnh thực hiện
dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện;
qua trao đổi với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT - Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện
nay hầu hết các tỉnh trên toàn quốc vẫn chưa thực hiện được dự án đầu tư ổn định
đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện theo Quyết định số
64/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 “Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án
thủy lợi, thủy điện”. Mặt khác, theo Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25/10/2019
của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án: “Rà soát và hoàn thiện các
chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện, trong đó giao Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới
văn bản quy phạm pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và hỗ trợ
ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy
điện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chuẩn bị tổ chức
Hội nghị tổng kết 7 năm (2014-2021) thực hiện chính sách đặc thù về di
dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện theo các Quyết định số 64/2014/QĐTTg ngày 18/11/2014 và Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 theo
Công văn số 1407/VPCP-NN Ngày 17/6/2021 của Văn phòng Chính
phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn: “Tổng kết việc thi hành pháp luật về di dân, tái
định cư các dự án thủy lợi, thủy điện và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ
thống chính sách pháp luật về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện cho
phù hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. Sau khi tổng
kết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp các tồn tại, khó khăn,
vướng mắc của các địa phương và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính
sách về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện cho phù hợp với thực tiễn
và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. do đó các địa phương vẫn
chưa xác định được nội dung, định mức hỗ trợ trong khi chính sách đang tổ chức
rà soát hoàn chỉnh, đề xuất các nội dung chính sách cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi
bỏ cho phù hợp với thực tế.
2. Về nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho
người dân sau tái định cư thủy điện An Khê – Ka Nak
Theo Công văn số 6868/VPCPKTN ngày 18/8/2016 của Văn phòng Chính
phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến giao: “Bộ Kế hoạch và
Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn và tổ chức thẩm
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định chủ trương đầu tư các Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau
tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công,
trên cơ sở đó đề xuất việc cân đối, bố trí nguồn vốn trình Thủ tướng Chính phủ
xem xét, quyết định”
Thực hiện Công văn số 2716/BNN-KTHT ngày 20/4/2020 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát xây dựng kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực bố trí dân cư, tái định cư thủy lợi, thủy
điện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban
hành Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 15/5/2020 về việc xây dựng kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực bố trí sắp xếp ổn định dân cư và di
dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện (trong đó có Dự án đầu tư ổn định
đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư công trình thủy điện An Khê - Ka
Nak, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trên cơ sở tổng hợp
báo cáo, đề xuất của các tỉnh (trong đó có tỉnh Gia Lai), Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn ban hành Báo cáo số 5666/BC-BNN-KTHT ngày 20/8/2020 về
việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về di dân, tái định
cư các dự án thủy lợi, thủy điện trình Thủ tướng Chính phủ (trong đó có đề nghị
phân bổ vốn đầu tư trung hạn cho Dự án đầu tư ổn định đời sống, sản xuất cho
người dân sau tái định cư công trình thủy điện An Khê - Ka Nak, huyện Kbang,
tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa có ý kiến về việc phân bổ
vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các dự án đầu tư ổn định đời sống,
sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện cho các tỉnh
(trong đó có tỉnh Gia Lai). Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang rà
soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về di
dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện cho phù hợp và báo cáo Thủ tướng Chính
phủ xem xét, quyết định.
3. Đề xuất giải pháp thực hiện hỗ trợ đời sống và sản xuất cho người dân sau
tái định cư thủy điện An Khê – Ka Nak (cụm Ka Nak).
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Công văn số 1714/UBND-CNXD Ngày 04/11/2021 về việc đề
xuất kinh phí triển khai thực hiện các dự án đầu tư ổn định đời sống sản xuất cho
người dân sau tái định cư thủy lợi, thủy điện gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn. Trong đó có đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục,
quan tâm, tổng hợp, bổ sung kế hoạch trung hạn và hàng năm các dự án đầu tư ổn
định đời sống sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy lợi, thủy điện (trong đó
có Dự án đầu tư ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư công
trình thủy điện An Khê - Ka Nak) gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
trình cấp có thẩm quyền bổ sung vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (Xác định
nguồn vốn Trung ương theo Quyết định 64/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ
tướng Chính phủ). Đồng thời lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã
làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hà
Nội về đề xuất kinh phí đầu tư thực hiện dự án hỗ trợ đời sống và sản xuất cho
người dân sau tái định cư thủy điện An Khê – Ka Nak.
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- Để hỗ trợ đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện An
Khê – Ka Nak, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1752/UBND-CNXD ngày
09/11/2021 về việc chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện (trong đó có huyện
Kbang) triển khai thực hiện việc hỗ trợ đời sống, sản xuất cho người dân sau tái
định cư thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:
+ Giao Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân
tộc tỉnh tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí sự nghiệp từ các Chương trình mục tiêu
quốc gia giai đoạn 2021-2025 và hàng năm như: Xây dựng nông thôn mới, Giảm
nghèo bền vững, Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi và
các chương trình, dự án khác, để đầu tư thực hiện lồng ghép tại khu vực dự án đầu
tư ổn định đời sống sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy
điện. Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện
chủ động lồng ghép, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho vùng dự án để thực hiện có hiệu
quả các dự án sau tái định cư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.
+ Đề nghị UBND huyện Kbang: Chủ động lồng ghép nguồn vốn từ các
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và huy động các nguồn hợp
pháp khác để hỗ trợ cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt những khó khăn của người dân vùng dự
án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thủy
điện An Khê - Ka Nak, để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và đồng thời rà soát, tổng
hợp nhu cầu hỗ trợ của các địa phương trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và PTNT,
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
Hiện nay, UBND huyện Kbang đã chủ động lồng ghép nhiều chương trình
hỗ trợ sản xuất theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2016-2020, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Chương trình
135. Sau khi phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 20212025, huyện Kbang tiếp tục thực hiện lồng ghép, ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ cho hộ
dân khu tái định cư thủy điện An Khê – Ka Nak.
Trên đây là báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị
theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh./.
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