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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri  

(Trước Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII) 

    

Thực hiện Công văn số 19/HĐND-VP ngày 15/7/2021 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri tại địa phương trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII. Đến 

ngày 26/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh nhận được 10
(1)

/17 Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh 

với 21 ý kiến, kiến nghị. 

Sau khi rà soát, phân loại, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy: Có 03 kiến 

nghị thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Quốc hội và các cơ quan Trung 

ương; 04 kiến nghị trùng với nội dung kiến nghị đang được Thường trực HĐND tỉnh 

tổ chức giám sát; 01 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Thường 

trực HĐND tỉnh đã có văn bản chuyển Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND cấp huyện xem 

xét. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND tỉnh; 01 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ 

thể như sau: 

A - ĐỐI VỚI UBND TỈNH 

I. Cử tri huyện Đức Cơ 

1. Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành văn bản thay thế Quyết định số 

15/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ 

chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh và Quyết định số 

15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014
  
của UBND tinh về việc sửa đổi, bãi bỏ, bổ 

sung một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 

thuộc tỉnh Gia Lai, cho phù hợp với nội dung Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 

06/11/2019 của Bộ Nội vụ
 
về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, làm 

cơ sở để các địa phương triển khai tổ chức việc tuyển dụng công chức cấp xã theo 

đúng quy định. 

II. Cử tri huyện Đak Pơ 

2. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm mở rộng đường Tỉnh lộ 667 và tiếp tục đầu 

tư làm mương thoát nước đoạn qua xã Phú An, huyện Đak Pơ vì hiện nay lưu 

lượng xe lưu thông nhiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.  

                                           
1
 Đức Cơ, Đak Pơ, Ia Grai, Kông Chro, Kbang, Mang Yang, Phú Thiện, Chư Prông, Chư Păh, thành phố Pleiku. 

Riêng Chư Prông và Chư Păh không có nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. 
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III. Cử tri huyện Ia Grai 

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đầu tư hệ 

thống mương thoát nước hai bên đường Tỉnh lộ 664, đoạn từ quán cà phê Hoàng 

Châu trước UBND xã Ia Krăi đến nhà bà Rơ Mah Lá (hướng đi vào xã Ia O, 

huyện Ia Grai) có chiều dài khoảng 02 km để khắc phục tình trạng mùa mưa nước 

chảy từ đồi núi Chư Nghé xuống đường Tỉnh lộ 664, tràn vào nhà dân gây xói lở 

đất đai, hoa màu của người dân. 

IV. Cử tri huyện Kông Chro 

4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có biện pháp khắc 

phục tình trạng ứ đọng nước trên mặt cầu Yang Trung (cũ), thị trấn Kông Chro, 

huyện Kông Chro khi mưa lớn xảy ra. Vì trong quá trình thi công, sửa chữa cầu 

Yang Trung có một số cửa vị trí thoát nước trên cầu cao hơn so với mặt cầu nên 

gây tắc nghẽn, ứ đọng nước và gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao 

thông qua đoạn cầu này.  

5. Trên tuyến đường từ Trung tâm xã Yang Nam đi làng Hngã (tuyến đường 

dọc theo Sông Ba) do ảnh hưởng nước từ Sông Ba và các lưu vực ở thượng lưu 

chảy về, có một số ngầm tràn qua các suối vào mùa mưa lũ nước ngập, chảy xiết, 

thường xuyên bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân. Đề 

nghị UBND tỉnh xem xét các nguồn vốn đầu tư từ Trung ương hoặc địa phương 

quan tâm đầu tư 03 cầu dân sinh để phục vụ cho nhu cầu đi lại và đảm bảo an 

toàn cho người dân khi qua khu vực này trong mùa mưa bão. 

V. Cử tri huyện Kbang 

6. Hiện nay đường Đông Trường Sơn đi qua xã Đông, huyện Kbang, đoạn 

nhà ông Vi Văn Kỳ (thôn 6) không có cống rãnh thoát nước. Khi mưa lớn, nước 

chảy làm hư đoạn đường dân sinh và tràn vào nhà dân. Năm 2018, UBND xã 

Đông, huyện Kbang đã đề nghị lắp đặt cống thoát nước tại vị trí này, Chi cục 

quản lý đường bộ III.4 đã cử cán bộ xuống khảo sát, nhưng từ đó đến nay vẫn 

chưa thi công. Do đó, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chi cục quản lý đường bộ 

III.4 - đơn vị quản lý tuyến đường Đông Trường Sơn sớm thi công khắc phục 

đoạn đường trên. 

VI. Cử tri huyện Mang Yang 

7. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thi 

công công trình sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 666. Đồng thời, để thuận lợi cho 

người dân đi vào khu sản xuất, đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí, phân bổ kinh 

phí xây dựng cầu treo dân sinh cho người dân làng Pyầu, xã Lơ Pang, huyện 

Mang Yang. 

8. Hiện nay các đập chứa nước tại xã Đăk Trôi, xã Ayun và xã Đak Jơ Ta, 

huyện Mang Yang đã xuống cấp, hệ thống mương thủy lợi bị hư hỏng. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có kế hoạch khảo sát, lập dự toán, đề 
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nghị Trung ương bố trí kinh phí đầu tư 02 đập dâng tích nước và hệ thống kênh 

mương tưới tiêu cho 90 ha cánh đồng xã Ayun, 113 ha cánh đồng xã Đak Jơ Ta, 

150 ha cánh đồng xã Đăk Trôi, giúp người dân có điều kiện làm 01 vụ lúa, 02 vụ 

hoa màu, nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. 

9. Hiện nay, một số địa phương được công nhận làng, xã nông thôn mới, 

người dân không còn được thụ hưởng các chính sách ưu tiên như: Bảo hiểm y tế, 

vay vốn ưu đãi tại ngân hàng chính sách - xã hội, chế độ miễn, giảm học phí cho 

học sinh... Nhưng chất lượng cuộc sống thực tại còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất 

là mức thu nhập còn quá thấp so với mặt bằng chung, do đó, đề nghị UBND tỉnh 

quan tâm có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho những hộ gia đình nghèo, cận nghèo, 

nhất là những hộ đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói 

chung và huyện Mang Yang nói riêng có điều kiện tiếp cận các chính sách an sinh 

xã hội của Đảng và Nhà nước. 

VII. Cử tri thành phố Pleiku 

10. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp 

xử lý việc xả thải tại Khu công nghiệp Trà Đa vì làm ảnh hưởng đến môi trường 

và đời sống sinh hoạt của người dân. 

11. Đề nghị UBND tỉnh xem xét về phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi 

bảo vệ đập, hồ chứa nước Biển Hồ B do Xí nghiệp khảo sát thiết kế Chi nhánh 

Tổng công ty 15 lập là chưa hợp lý vì phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo 

vệ đập hồ chứa nước Biển Hồ B (mốc CTTL-10 đến CTTL-46 - mốc lòng hồ) 

nằm sâu trong phần đất của Nhân dân đã canh tác, sử dụng ổn định từ trước giải 

phóng đến nay, nhiều hộ dân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

xây dựng các công trình kiến trúc, nhà ở, vườn cây, hoa màu...Nên phương án 

cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước Biển Hồ B làm ảnh hưởng 

đến quyền lợi của người dân trên địa bàn xã. Đồng thời, phương án cắm mốc 

chưa xây dựng phương án đền bù nên chưa tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. 

12. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hoàn chỉnh nội 

dung hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh về việc mở rộng khuôn viên Trạm Y tế phường 

Hoa Lư, nhằm đạt chuẩn Quốc gia. Tuy nhiên đã nhiều năm nhưng Trạm Y tế 

phường vẫn chưa được mở rộng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người 

dân. Do đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

B - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH 

13. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tạo điều kiện cho học sinh được mua bảo 

hiểm y tế theo hộ gia đình (Cử tri huyện Đak Pơ). 
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Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 

Hai, HĐND tỉnh khóa XII, đề nghị UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét trả 

lời cho cử tri và đại biểu HĐND tỉnh biết tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa 

XII./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- TT. HĐND các huyện, thị xã, TP; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT-HĐND. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT.CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Đạt 
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