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BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị
của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Chín và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh
khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Mười một.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động
giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;
Thực hiện Chương trình số 665/CTr-HĐND ngày 05/01/2019 về chương
trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 757/KHHĐND ngày 04/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát việc giải
quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Chín và các kỳ họp
trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt
điểm, ngày 18/11/2019 Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát.
Trên cơ sở xem xét Báo cáo 137/BC-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh
về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp Thứ Chín,
HĐND tỉnh khóa XI; Văn bản số 1513/UBND-NC ngày 08/7/2019 của UBND
tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ
họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI; Báo cáo kết quả giám sát của các Tổ đại biểu
HĐND tỉnh ứng cử tại các huyện, thị xã, thành phố; kết quả rà soát và thẩm tra của
các Ban HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu tham dự phiên họp,
Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát cụ thể như sau:
A. KẾT QUẢ GIÁM SÁT
I. Tại các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI
Qua rà soát các nội dung kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại
các kỳ họp trước, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các
sở, ngành và địa phương có liên quan tập trung giải quyết, tuy nhiên đến nay vẫn
còn 11 kiến nghị chưa được triển khai giải quyết dứt điểm (gồm 03 kiến nghị tại
Kỳ họp thứ Năm và 08 kiến nghị tại Kỳ họp thứ Sáu và thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa
XI). Kết quả cụ thể như sau:
1. Kiến nghị tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI (Theo Báo cáo số
87/BC-HĐND ngày 28/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh)
Theo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã

gửi đến Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XI của Thường trực HĐND tỉnh1,
UBND tỉnh còn 03 kiến nghị đang giải quyết. Qua kết quả thẩm tra của Ban Pháp
chế và giám sát Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, đến nay 03 kiến nghị này vẫn
đang xem xét giải quyết, chưa giải quyết xong dứt điểm. Cụ thể:
1.1. Kiến nghị 2.4, mục 2, phần I, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh kiểm
tra, thu hồi, bàn giao về địa phương quản lý diện tích đất trước đây UBND tỉnh
giao cho Công ty cổ phần Thương mại Ia Grai thuê để làm mặt bằng kinh doanh
phân bón nhưng do Công ty kinh doanh không hiệu quả nên đã chuyển nhượng
cho ông Phí Ngọc Đạo sử dụng với diện tích 542,1m2 thuộc thửa đất số 17, tờ bản
đồ 98, ngày 16/3/2016 để làm nhà trưng bày sản phẩm, kinh doanh điện máy, đồ
gia dụng (UBND huyện báo cáo với tỉnh tại văn bản số 109/BC-UBND ngày
21/3/2017)2 (Cử tri huyện Ia Grai).
Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh đã có văn bản số 2845/UBND-CNXD về
việc giao Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh kiểm tra, phân tích lại toàn bộ
hồ sơ liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty cổ phần Thương mại
Ia Grai và ông Phí Ngọc Đạo. Ngày 18/01/2019, Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu
nại tỉnh có Báo cáo số 03/BC-HĐTV về kết quả kiểm tra, theo đó đề xuất UBND tỉnh:
- Báo cáo, giải trình với Thường trực HĐND tỉnh về toàn bộ nội dung, diễn
biến vụ việc và khẳng định tại thời điểm hiện nay chưa có cơ sở để thu hồi đất
theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.
- Chỉ đạo UBND huyện Ia Grai nếu có nhu cầu sử dụng diện tích đất mà
huyện đề nghị thu hồi vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì
lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, làm
cơ sở để thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
- Trong thời gian UBND huyện Ia Grai chưa có quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội và chưa có phương án thu hồi đất; để tránh
lãng phí trong việc sử dụng đất, đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Ia Grai hướng dẫn ông Phí
Ngọc Đạo hoàn tất thủ tục để được tiếp tục thuê đất.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo,
giải quyết.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, triển
khai giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị nêu trên và báo cáo kết quả cho
Thường trực HĐND tỉnh.
1.2. Kiến nghị 2.5, mục 2, phần I, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh giải
quyết dứt điểm nội dung sau: Trong thời gian qua, việc tranh chấp đất đai của 12
hộ dân thuộc làng Breng 2, xã Ia Dêr với hộ ông Nguyễn Huy Thanh (Người
được Công ty TNHH MTV Cà phê 15 hợp đồng quản lý, sử dụng diện tích 05 ha
1
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Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 28/6/2019.
Tại mục 2.4 trang 2 của Báo cáo 87/BC-HDND ngày 28/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh.
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cà phê tại khu vực làng Breng 2 đến năm 2015 hết hợp đồng sẽ giao lại đất cho
các hộ dân) đã được UBND huyện xác minh, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên
và Môi trường tại văn bản số 468/BC-UBND ngày 31/10/2017 (do vượt thẩm
quyền giải quyết của UBND huyện) nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa chỉ đạo thanh
tra, kiểm tra, giải quyết. Mặt khác, liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất
của Công ty TNHH MTV Cà phê 15, Chi nhánh Công ty tại Gia Lai trong thời
gian qua để xảy ra nhiều việc trái với quy định của pháp luật, gây dư luận trong
nhân dân trên địa bàn hai xã Ia Sao, Ia Dêr đã được UBND huyện Ia Grai xác
minh, tổng hợp báo cáo và đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem
xét, giải quyết (Văn bản báo cáo số 74/BC-UBND ngày 10/3/2017 nhưng đến nay
vẫn chưa giải quyết) 3 (Cử tri huyện Ia Grai).
Ngày 05/7/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 1447/UBND-NL đề nghị Bộ
Tư lệnh Quân khu 5 có ý kiến đối với việc bàn giao 5,013 ha đất của Công ty
TNHH MTV Cà phê 15 về cho địa phương quản lý; Sở Tài nguyên và Môi trường
tiếp tục có văn bản số 1204/STNMT-TTra ngày 02/5/2019 gửi Bộ Tư lệnh Quân
khu 5 đề nghị có ý kiến bàn giao diện tích nêu trên về địa phương quản lý.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay Bộ
Quốc phòng đang xem xét Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp. Sau khi
Đề án được phê duyệt, Công ty sẽ lập Phương án sử dụng phần đất giữ lại để sản
xuất kinh doanh, phần đất không sản xuất kinh doanh trả về địa phương quản lý
trong đó có diện tích đất tranh chấp nói trên. Do đó, việc thu hồi và giao về địa
phương quản lý đối với 5,013 ha đất chỉ được thực hiện sau khi đề án sắp xếp
được Bộ Quốc phòng phê duyệt.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có văn bản đề nghị
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sớm bàn giao 5,013 ha đất của Công ty TNHH MTV cà
phê 15 về cho địa phương quản lý theo quy định.
1.3. Kiến nghị 2.9, mục 2, phần I, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, xử lý việc nhà máy chế biến
mủ cao su tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông xả nước thải gây ô nhiễm môi
trường; bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân khu vực xung
quanh nhà máy4 (Cử tri huyện Đức Cơ).
Đến thời điểm giám sát, các nội dung được Thường trực HĐND tỉnh nêu tại
Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 28/6/2018 vẫn còn có nội dung chưa được khắc
phục triệt để, cụ thể theo Báo cáo số 456/BC-STNMT ngày 13/11/2019 của Đoàn
kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Lượng mủ nguyên liệu còn tồn đọng nhiều,
để ngoài sân không có mái che nên có phát sinh mùi hôi ra môi trường xung quanh
(Theo báo cáo của Công ty thời gian qua lò sấy mủ của Nhà máy bị sự cố nên
lượng mủ nguyên liệu tồn đọng khoảng 500 tấn).
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Tại mục 2.5 trang 3 của Báo cáo 87/BC-HDND ngày 28/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh.
Tại mục 2.9 trang 4 và 5 của Báo cáo 87/BC-HDND ngày 28/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh.
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Ngoài ra, qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty cam kết thực hiện
một số nội dung như:
- Xử lý lượng mủ nguyên liệu tồn đọng để ngoài sân không có mái che ra
phía sau Nhà máy, yêu cầu lót bạt chống thấm, phủ kín bạt để hạn chế phát sinh
mùi hôi và thu gom nước rỉ về hệ thống xử lý nước thải, hoàn thành trước
30/11/2019. Chấm dứt lưu chứa mủ tại các kho gần đường, khu vực sân phía trước
Nhà máy gần đường; thường xuyên phun chế phẩm sinh học hạn chế mùi hôi.
- Di chuyển 03 kho lưu chứa mủ gần đường ra cuối vị trí Nhà máy cách
đường quốc lộ ít nhất 100 m và xây dựng thêm một số kho mới đảm bảo lưu chứa
mủ có hệ thống mương thu gom nước rỉ về hệ thống xử lý nước thải để xử lý theo
quy định hoàn thành trước niên vụ sản xuất 2020-2021 (tháng 5/2020).
- Tăng cường trồng cây xanh khép kín xung quanh nhà máy để hạn chế mùi
hôi phát tán.
- Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nội dung Đề
án bảo vệ môi trường đã được xác nhận.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp
với các đơn vị có liên quan kiểm tra, yêu cầu Nhà máy khắc phục các tồn tại nêu
trên, nếu vẫn không đảm bảo điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định thì đề nghị
tạm đình chỉ hoạt động của Nhà máy.
2. Kiến nghị tại Kỳ họp thứ Sáu và thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI (Theo
Báo cáo số 129/BC-HĐND ngày 27/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh)
Tại Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
đã gửi đến Kỳ họp thứ Sáu chưa được giải quyết, trước và sau Kỳ họp thứ Bảy,
HĐND tỉnh khóa XI5, UBND tỉnh còn 13 kiến nghị đang xem xét giải quyết (trong
đó tại Kỳ họp thứ Sáu 03 kiến nghị), 01 kiến nghị chưa giải quyết.
Qua giám sát cho thấy: UBND tỉnh đã giải quyết xong 06 kiến nghị6; còn 08
kiến nghị đến nay vẫn chưa giải quyết xong dứt điểm. Cụ thể :
2.1. Kiến nghị 1, mục I, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao
thông - Vận tải phối hợp với Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh xử lý dứt
điểm việc thoát nước ở hạ lưu các cửa xả số 1, 2, 3 thuộc dự án đường Hồ Chí
Minh (địa bàn tổ 1, 2 phường Chi Lăng, Tp. Pleiku) đảm bảo đúng quy trình kỹ
thuật, tránh ngập úng và tràn nước xuống ruộng lúa, ao cá, vườn rau của người
5

Báo cáo số 129/BC-HĐND ngày 27/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh.
Gồm: (1) Kiến nghị của cử tri huyện Krông Pa liên quan đến đầu tư kênh tưới cánh đồng Buôn Blang, xã Chư
Ngọc, huyện Krông Pa; (2) 03 Kiến nghị của cử tri thành phố Pleiku: Liên quan đến bệnh án điện tử đối với các cơ
sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; về việc đầu tư cơ sở hạ tầng chuyển đổi rau màu khu vực gò Bà Gạo, xã An
Phú, thành phố Pleiku; việc đề nghị ngân hàng hỗ trợ lãi suất hoặc khoanh nợ cho các trường hợp quá khó khăn, bị
thiệt hại nặng để ổn định sản xuất; (3) Kiến nghị của cử tri huyện Mang Yang liên quan đến việc thực hiện công
tác xã hội hóa giáo dục trên nguyên tắc thu đủ bù chi đảm bảo chi trả tiền lương hợp đồng lao động cho giáo viên,
nhân viên để phục vụ công tác bán trú, tổ chức dạy - học 2 buổi/ngày; (4) Kiến nghị của cử tri Kong Chro liên
quan đến việc triển khai các mô hình sản xuất mới để chuyển đổi một số cây trồng phù hợp đất đai, thổ nhưỡng.
6
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dân (Cử tri thành phố Pleiku).
Ngày 29/11/2018, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Cục Quản lý
đường bộ III, UBND TP.Pleiku, Ban QLDA đường HCM, kiểm tra hiện trường,
làm cơ sở để Cục Quản lý đường bộ III báo cáo, kiến nghị Tổng cục Đường bộ
Việt Nam tại Văn bản số 2627/CQLĐBIII-QLBTĐB ngày 04/12/2018. Ngày
28/01/2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Văn bản số 641/TCĐBVN-KHĐT
kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bố trí tiếp nguồn vốn cho Dự án Nâng cấp mở
rộng QL14 đoạn qua TP Pleiku để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng theo đề
nghị của địa phương.
Ngày 13/5/2019, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 4356/BGTVTKHĐT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý Dự án đường Hồ
Chí Minh khẩn trương, nghiên cứu xử lý kiến nghị của UBND thành phố Pleiku
về 03 cửa xả nêu trên. Tuy nhiên, đến nay hạng mục bổ sung kênh thoát nước hạ
lưu cửa xả số 1, 2, 3 chưa được triển khai vì chưa có vốn thực hiện.
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện.
2.2. Kiến nghị 3, mục I, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến đối với
việc thu quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Đak Pơ (vì theo Nghị định
số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và
quản lý quỹ phòng, chống thiên tai, tại Điều 6 có nêu: “Đối tượng được miễn
đóng góp là Thành viên thuộc hộ gia đình ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa”; huyện
Đak Pơ được công nhận là huyện vùng cao theo Quyết định số 172/2006/QĐUBDT ngày 07/7/2006 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh
là miền núi, vùng cao; do đó, huyện Đak Pơ thuộc đối tượng được miễn đóng góp
quỹ này).
Ngày 12/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2019/NĐ-CP
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ, theo
đó Nghị định đã sửa đổi điểm g, khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 94/2014/NĐCP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.
Tuy nhiên, về nội dung kiến nghị của cử tri đối với việc “Đối tượng được
miễn đóng góp là Thành viên thuộc hộ gia đình ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa”
của giai đoạn 2015-2019 (kể từ ngày Nghị định số 94/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi
hành), UBND tỉnh vẫn chưa có ý kiến trả lời chính thức gửi về Thường trực
HĐND tỉnh để làm cơ sở thẩm tra, giám sát.
2.3. Kiến nghị a mục 1.3, phần II, nội dung: Đường tránh Hồ Chí Minh
qua thành phố Pleiku trong quá trình thi công đã làm sạt lở hư hại đất sản xuất,
nhân dân đã kiến nghị nhưng chưa được đơn vị thi công xem xét bồi thường cho
người có đất bị ảnh hưởng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng các công trình giao thông tỉnh xem xét can thiệp để bảo vệ quyền lợi
cho nhân dân (Cử tri thành phố Pleiku).
Theo Báo cáo số 129/BC-HĐND ngày 27/6/2019 của Thường trực HĐND
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tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
giao thông yêu cầu nhà thầu và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát,
xác minh kết luận bồi thường thiệt hại, đã xác định 22 hộ dân bị ảnh hưởng để
xác định chi phí bồi thường hỗ trợ (63 triệu đồng) cho các hộ dân. Thời gian đã
dự kiến giải quyết trong tháng 7/2019, tuy nhiên, đến thời điểm Thường trực
HĐND tỉnh giám sát, đơn vị thi công vẫn chưa bồi thường thiệt hại cho 22 hộ
dân.
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng các công trình giao thông tỉnh yêu cầu nhà thầu và các cơ quan, đơn vị
có liên quan sớm giải quyết bồi thường thiệt hại dứt điểm cho 22 hộ dân bị ảnh hưởng
trong vùng dự án.
2.4. Kiến nghị c mục 1.3, phần II, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh sửa đổi
Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 quy định về hạn mức giao đất,
công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn
tỉnh Gia Lai cho phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người dân (Cử tri thành phố
Pleiku).
Theo Báo cáo số 129/BC-HĐND ngày 27/6/2019 của Thường trực HĐND
tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn xây dựng dự thảo quyết
định quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa
bàn tỉnh. Tuy nhiên, đây là văn bản quy phạm pháp luật có tính chất phức tạp nên
UBND tỉnh đang yêu cầu các sở, ngành tham gia góp ý để hoàn thiện văn bản trước
khi ban hành.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định quy
định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh
để đảm bảo quyền lợi của người dân và tránh việc phân lô bán nền đất nông
nghiệp, phá vỡ quy hoạch trên địa bàn tỉnh.
2.5. Kiến nghị đ mục 1.3, phần II, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm,
bố trí ngân sách nâng cấp, cải tạo đoạn đường kết nối tỉnh lộ 662 của huyện Ia
Pa với thị xã Ayun Pa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 668 của thị xã Ayun Pa đi tỉnh
Đăk Lăk nhằm thu hút đầu tư cho các huyện phía Đông Nam và kết nối tỉnh ta với
các tỉnh Đông Nam Bộ và Miền Trung (Cử tri huyện Ia Pa).
(1) Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 662 (nay là đường Trường Sơn Đông đoạn
Km392-Km405): Ngày 29/10/2019, Bộ Tài chính có Quyết định số 2099/QĐBTC về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và văn bản
12290/BTC-QLCS ngày 29/10/2019 về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ từ UBND tỉnh Gia Lai về Bộ Giao thông - Vận tải quản lý;
Bộ Giao thông - Vận tải đã có văn bản số 10526/BGTVT-TC ngày 06/11/2019 về
việc thông báo về Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ đối với các tuyến đường đã được điều chỉnh thành quốc lộ trên địa bàn
tỉnh Gia Lai, trên cơ sở đó UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan
thực hiện việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Quyết
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định số 2099/QĐ-BTC ngày 29/10/2019 của Bộ Tài chính. Sau khi hoàn thành
việc nhận bàn giao, Bộ Giao thông vận tải xem xét, bố trí vốn đầu tư. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải làm việc với Tổng cục đường bộ Việt
Nam để nâng cấp sửa chữa đoạn đường này.
(2) Về tình hình nâng cấp sửa chữa đường tỉnh lộ 668: Theo Báo cáo số
129/BC-HĐND ngày 27/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh, tuyến đường này
đã được sửa chữa, nâng cấp đưa vào sử dụng 09 km, còn 6,5 km (km1-km2,
km10-km15+500). Hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo thi công xong
phần mặt đường, công trình dự kiến sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại trong
năm 2019.
2.6. Kiến nghị e mục 1.3, phần II, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh sớm ban
hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và khai thác chợ trên địa
bàn tỉnh, để UBND cấp huyện làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số
30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Cử tri huyện Mang Yang).
Theo Báo cáo số 129/BC-HĐND ngày 27/6/2019 của Thường trực HĐND
tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng ban hành kế
hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh và báo cáo
cho đại biểu HĐND tỉnh biết để trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp
thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI. Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh vẫn chưa ban
hành quy định này.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn tất các thủ
tục, ban hành kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.
2.7. Kiến nghị f mục 1.3, phần II, nội dung: Đề nghị UBND 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).
Theo Báo cáo số 129/BC-HĐND ngày 27/6/2019 của Thường trực HĐND
tỉnh, huyện Chư Pưh có 06/10 dự án cần rà soát, thu hồi đất. Đến nay, Sở Tài
nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi 01/06 dự án 7; điều chỉnh
01/06 dự án8; 02/06 dự án các Công ty đang triển khai trồng cao su9; 01/06 dự án
đã chuyển đổi sang trồng thử nghiệm cây ăn trái10; còn 01/06 dự án chưa thu hồi,
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UBND tỉnh đã tiến hành thu hồi xong Dự án trồng rừng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lê Khanh và giao
lại cho UBND huyện Chư Pưh để quản lý, sử dụng.
8
UBND tỉnh đã đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh điều chỉnh Dự án trồng rừng của
Công ty CPĐT&XD Trường Thịnh sang Dự án trồng rừng xen trồng cây hồ tiêu kết hợp chăn nuôi tại Thông báo
số 57/TB-VP ngày 21/5/2019. Hiện nay, dự án đang tiếp tục thực hiện theo chủ trương đã được phê duyệt.
9
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long: UBND tỉnh ban hành Thông báo số 83/TB-UBND ngày 11/9/2017, thống
nhất việc cho Công ty tiếp tục triển khai trồng cao su trên diện tích 209,5 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng. Đối với
diện tích 554,6 ha đất có rừng tự nhiên nghèo kiệt, UBND tỉnh giao Công ty quản lý, bảo vệ rừng. Công ty kinh
doanh hàng xuất khẩu Quang Đức: Đã triển khai trồng cao su đối với diện tích đất được cho thuê.
10
Công ty Cổ phần cao su Trung Nguyên (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai): Sau khi Bộ Nông nghiệp và phát triển
nông thôn có văn bản số 69274/BNN-PTNT ngày 06/9/2018 về việc chuyển đổi cây trồng trên diện tích cao su
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doanh nghiệp cũng chưa trồng cao su11.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi,
nếu Công ty TNHH TM Đệ Nhất Việt Hàn không thực hiện trồng 748 ha trong
niên vụ 2019 thì đề nghị thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định. Đồng thời, đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện
Chư Pưh kiểm tra, rà soát phần diện tích đất đã giao cho Công ty Kinh doanh
hàng xuất khẩu Quang Đức trồng cao su trùng với diện tích đất các hộ dân thuộc
xã Ia Hla, huyện Chư Pưh đang canh tác, sản xuất.
2.8. Kiến nghị 1.4, phần II, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành
có liên quan có biện pháp tăng cường, phối hợp với các cấp chính quyền ở địa
phương quản lý các phương tiện tàu thuyền hoạt động vận chuyển người tại các
điểm du lịch thuộc địa bàn 03 xã Ia Grăng, Ia Khai và Ia O, huyện Ia Grai. Vì hiện
nay có hơn 150 phương tiện chưa được cấp phép và nhiều chủ phương tiện chưa
có chứng chỉ hành nghề (Cử tri huyện Ia Grai).
Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, tuy Sở Giao thông - Vận tải đã ban
hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa có phương tiện
thủy nội địa nào trên địa bàn huyện Ia Grai được đăng kiểm theo quy định. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh,
UBND huyện tuyên truyền và đôn đốc triển khai việc đăng kiểm phương tiện
thủy nội địa trên địa bàn huyện Ia Grai nói riêng và cả tỉnh nói chung.
II. Kiến nghị tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI
1. Kiến nghị đã giải quyết xong
Tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng
hợp gửi đến UBND tỉnh và các ngành (Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực
tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh) 46 ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND
tỉnh đã có Văn bản số 1513/UBND-NC ngày 08/7/2019 về trả lời và chỉ đạo giải
quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI;
đến thời điểm giám sát, theo yêu cầu giám sát của Thường trực HĐND tỉnh,
UBND tỉnh có Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 28/10/2019 về kết quả giải quyết
các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI
(Trong đó Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 41 ý kiến, kiến nghị; Ủy ban
MTTQVN tỉnh tổng hợp 05 ý kiến, kiến nghị).
Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã tiếp thu chỉ đạo, giải quyết xong và
giải quyết theo lộ trình, quy định 2412/46 ý kiến, kiến nghị của cử tri (chiếm tỷ lệ
kém phát triển, Công ty đang trồng thử nghiệm cây mít, xoài... kết quả trồng thử nghiệm cây phát triển sinh trưởng
tốt, thích nghi với thổ nhưỡng. Công ty sẽ lập hồ sơ chuyển đổi diện tích cao su chết và kém phát triển trình Sở
NNPTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
11
Dự án trồng rừng của Công ty TNHH Thương mại Đệ Nhất Việt Hàn.
12
Gồm 16,5 kiến nghị số: 1, 3, 5, 13, 14, 16, 19, 20 (2), 21, 22, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37 và 39 của Báo cáo
số 137/BC-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh và 03 kiến nghị của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh gồm 03 kiến
nghị số: 1, 2, 3 của Báo cáo số 125/BC-BHXH ngày 11/11/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh; 01 kiến nghị Chi nhánh
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh; 02 kiến nghị Công ty Điện lực tỉnh.
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52,17%); 21/46 kiến nghị đang xem xét, giải quyết (chiếm tỷ lệ 45,65%); 01/46
kiến nghị đã giải quyết một phần (chiếm tỷ lệ 2,18%).
2. Kiến nghị đang giải quyết (Theo Báo cáo số 137/BC-UBND ngày
28/10/2019 của UBND tỉnh)
2.1. Kiến nghị 2, mục I, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sửa chữa
tuyến đường đoạn từ ngã ba La Sơn xã Ia Băng, huyện Đak Đoa đi xã Ia Tiêm huyện
Chư Sê, hiện nay đoạn đường này hư hỏng nặng ảnh hưởng lớn việc đi lại, giao
thương buôn bán của người dân, cử tri đã ý kiến nhiều lần đến nay chưa được quan
tâm sửa chữa.
UBND tỉnh đã có Tờ trình số 1819/TTr-UBND ngày 21/8/2019, đề xuất các
bộ, ngành Trung ương xem xét bố trí 180 tỷ đồng vốn ngân sách dự phòng Trung
ương năm 2019 cho dự án và ngân sách tỉnh đối ứng 20 tỷ đồng để đầu tư đồng
bộ toàn tuyến đường với chiều dài 27km, nền đường rộng từ 7,5m đến 9m.
Nhưng đến nay dự án chưa được chấp thuận, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục, theo
dõi giải quyết kiến nghị này.
2.2. Kiến nghị 4, mục II, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bổ sung
đủ số lượng người theo biên chế được giao cho các Ban quản lý rừng (hoặc có cơ
chế cho hợp đồng theo biên chế được giao) để đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ
rừng. Vì hiện nay 02 Ban quản lý rừng trên địa bàn huyện Chư Prông quản lý
diện tích rừng rất lớn nhưng số lượng người không đủ theo biên chế được giao,
cụ thể: Ban quản lý rừng Ia Púch quản lý 16.000 ha rừng nhưng chỉ có 16/21
biên chế được giao, Ban quản lý rừng Ia Mơr quản lý 10.044 ha rừng nhưng chỉ
có 12/18 biên chế được giao.
Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với trả lời tại Báo cáo số
137/BC-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay 02
Ban quản lý rừng trên địa bàn huyện Chư Prông quản lý diện tích rừng rộng (Ban
quản lý rừng Ia Púch quản lý 16.000 ha rừng, Ban quản lý rừng Ia Mơr quản lý
10.044 ha rừng), đồng thời do đặc thù công tác quản lý và bảo vệ rừng phải thường
xuyên tuần tra, canh gác, ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp nhưng
số lượng người làm việc còn thiếu nhiều so với biên chế được giao. Do đó, rất khó
khăn cho công tác quản lý và bảo vệ rừng.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong
năm 2019 nhanh chóng triển khai tuyển dụng đủ số lượng biên chế được giao để bổ
sung cho các Ban quản lý rừng nhằm đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng
thời, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan rà soát, phân bổ lại biên chế các Ban quản
lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế.
2.3. Kiến nghị 6, mục II, nội dung: Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ
họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XI của UBND tỉnh13, theo đó dự kiến Quý I năm
2019 sẽ khởi công Tỉnh lộ 665. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được triển khai,
13

Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh.
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trong khi đó tuyến đường đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND
tỉnh cho biết đường tỉnh lộ 665 có thi công trong năm 2019 hay không? nếu chưa
thi công được thì đề nghị tiếp tục sửa chữa những đoạn hư hỏng vì hiện trên
tuyến đường này nhiều đoạn qua khu dân cư đã xuống cấp nghiêm trọng, người
dân đi lại hết sức khó khăn.
Năm 2018, Dự án này đã được đưa vào danh mục các dự án được bố trí vốn
trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á
(ADB). Hiện nay, dự án đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư, dự kiến quý
II/2020 bắt đầu đấu thầu, sẽ khởi công trong năm 2020.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện các thủ
tục để khởi công theo đúng tiến độ đề ra.
2.4. Kiến nghị 7, mục II, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính
phủ xem xét và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh địa giới hành chính
02 xã Ia Mơr và Ia Piơr thuộc huyện Chư Prông (tại khu vực Suối Khôn giáp ranh
02 xã) để thuận lợi hơn trong công tác quản lý vì:
- Khu vực Suối Khôn có 79 hộ và 453 khẩu, thuộc địa phận xã Ia Mơr, cách
trung tâm xã Ia Mơr 27 km, đường sá đi lại gặp nhiều khó khăn trong khi đó
khoảng cách từ Suối Khôn đến trung tâm xã Ia Piơr 07 km, kết cấu hạ tầng, giao
thông tương đối thuận tiện.
- Khu vực này chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số người Jrai cư trú tại xã
Ia Piơr sang xâm canh, canh tác sau đó làm nhà và cư trú ổn định dọc theo Suối
Khôn từ năm 1996; đất đai thuộc xã Ia Mơr, con người của xã Ia Piơr quản lý
nên gây không ít khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền 02 xã.
Qua giám sát Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, UBND tỉnh đã chỉ đạo
Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Chư Prông hoàn chỉnh hồ sơ giải trình việc
điều chỉnh địa giới hành chính của xã Ia Mơr (tại khu vực Suối Khôn) về xã Ia
Piơr quản lý (Tại văn bản số 1663/SNV-XDCQ ngày 25/10/2019 của Sở Nội vụ).
Trong thời gian đến, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan
kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Chư
Prông, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ xin chủ trương điều
chỉnh địa giới hành chính trước khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm
quyền xem xét, quyết định.
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, thẩm
định hồ sơ và hoàn tất, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
2.5. Kiến nghị 8, mục III, nội dung: Công trình công viên văn hóa các dân
tộc tỉnh Gia Lai được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng (thu hồi đất từ
năm 2009 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND tỉnh).
Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 03 hộ dân của xã Ia Der, huyện Ia Grai (Puih Daih,
Ksor Nip, Siu Kra) chưa được bồi thường, hỗ trợ. UBND huyện cũng đã có văn
bản báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh nhưng chưa có văn bản chỉ đạo giải quyết.
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Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho
03 hộ dân trên.
Trong 03 hộ dân chưa được bồi thường nêu trên, có 02 hộ đã xác định được
giá trị bồi thường, gồm hộ ông Siu Kra, làng Jut 1, xã Ia Dêr bị thu hồi 6.073m2
đất nông nghiệp, số tiền bồi thường là 525.754.250 đồng; ông Ksor Nip làng Jut
1, xã Ia Dêr bị thu hồi 3.341m2 đất nông nghiệp, số tiền bồi thường là
379.669.401 đồng đã được phê duyệt Phương án và giá trị bồi thường tại Quyết
định số 787/QĐ-UBND, ngày 06/6/2011 của UBND tỉnh. Riêng hộ Ông Puih
Daih có đất trong khu quy hoạch nhưng chưa thu hồi, hiện ông vẫn còn sử dụng
canh tác. Ngoài 03 hộ nêu trên, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và môi trường
còn 15 hộ khác chưa được lập phương án và giá trị bồi thường.
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục giải quyết kiến nghị theo phương án bồi thường
thu hồi đất, đồng thời chỉ đạo UBND huyện Ia Grai tiến hành kiểm tra, rà soát
toàn bộ diện tích của các hộ dân thuộc khu vực nay, lập phương án xác định giá
trị bồi thường và UBND tỉnh bố trí kinh phí bồi thường cho các hộ trên.
2.6. Kiến nghị 9, mục III, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao
thông - Vận tải phối hợp với UBND huyện Ia Grai rà soát các nhiệm vụ liên quan
đến công tác hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân tại xã Ia Sao và Ia Der có diện tích
lúa, cà phê bị ảnh hưởng ngập úng do việc thi công đường Hồ Chí Minh (đoạn
tuyến tránh qua thành phố Pleiku).
Ngày 24/9/2019, Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với Hội đồng bồi thường,
hỗ trợ - Giải phóng mặt bằng huyện Ia Grai tổ chức đo đạc thực địa, đánh giá các
ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh
đô thị Pleiku. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân tại xã Ia Sao và Ia Der có diện tích
lúa, cà phê bị ảnh hưởng ngập úng do việc thi công đường Hồ Chí Minh chưa
được hỗ trợ thiệt hại.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với
UBND huyện Ia Grai sớm xử lý, giải quyết nội dung này.
2.7. Kiến nghị 10, mục IV, nội dung: Hiện nay, việc thu gom, phân loại,
vận chuyển và xử lý chất thải y tế của các cơ sở y tế chưa được thực hiện tốt, đặc
biệt là chất thải y tế nguy hại. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp cùng
Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
trong việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y
tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, quan tâm, bố trí nguồn kinh phí đề
đầu tư các cơ sở, trang thiết bị xử lý chất thải y tế tại địa phương.
Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo giải quyết kiến
nghị cử tri của UBND tỉnh. Riêng đối với Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, mặc dù
hệ thống xử lý nước thải y tế đã được duy tu, bảo dưỡng, nhưng hiện nay quy mô
giường bệnh tại trung tâm tăng gấp đôi so với thiết kế ban đầu nên hệ thống xử lý
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nước thải y tế đang trong tình trạng quá tải14.
Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đầu tư
nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho Trung tâm y tế huyện trên số giường theo
kế hoạch và các trung tâm y tế khác trên địa bàn tỉnh.
2.8. Kiến nghị 11, mục V, nội dung: Đường giao thông liên xã Chư Rcăm,
xã Ia Rsai đã được đầu tư xây dựng hơn 2 năm, nhưng đến nay còn khoảng 4 km
chưa bố trí vốn để làm tiếp. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bố trí đủ vốn để làm
đoạn còn lại của tuyến đường, sớm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại,
nhất là vào mùa mưa, lũ.
Dự án đường liên xã huyện Krông Pa được phê duyệt với tổng mức đầu tư
124,302 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 83,962 tỷ đồng, ngân sách địa
phương là 27,9 tỷ đồng; thời gian khởi công và hoàn thành của dự án là 20162020. Dự án bao gồm 02 hạng mục là đường vào xã Đất Bằng và đường vào xã Ia
Rsai (không phải Dự án đường liên xã: Chư Rcăm, xã Ia Rsai như cử tri kiến
nghị). Từ năm 2016 đến nay tổng vốn đã bố trí cho dự án là 63,522 tỷ đồng để
triển khai thi công hạng mục đường vào xã Đất Bằng (số vốn cần bố trí để hoàn
thành hạng mục này là 65,35 tỷ đồng). Riêng nhánh vào xã Ia Rsai dài 7,66 km
chưa thi công đang chờ bố trí kinh phí (dự kiến 46,870 tỷ đồng) trong phân kỳ
đầu tư.
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đôn đốc bố trí đủ vốn để triển khai xây dựng
đường liên xã vào xã Ia Rsai theo dự án đã được phê duyệt.
2.9. Kiến nghị 12, mục V, nội dung: Năm 2018, đơn vị thi công xây dựng
nhánh kênh N29 (Thuộc Dự án 57 tuyến kênh của công trình thủy lợi IaMláh,
huyện KrôngPa) đã đào toàn bộ phần đất tiếp giáp và chạy dọc theo kênh để đắp
bờ kênh, tạo thành rãnh hố sâu có chiều rộng khoảng 4 mét, chiều sâu trung bình
so với mặt đất tự nhiên từ 2,5 đến 3,5 mét, chiều dài chạy dọc theo bờ kênh hơn 1
km (điểm đầu từ đất sản xuất của hộ ông Lưu Đức Thủy và điểm cuối là đất sản
xuất của hộ ông Phạm Văn Chu). Tuy nhiên, qua giám sát cử tri nhận thấy việc
thi công công trình trên là không đúng với thiết kế, dự toán, gây sạt lở bờ kênh,
sạt lở đất sản xuất, nguy hiểm đến tính mạng của người dân khi vào mùa mưa
(Cử tri đã nhiều lần phản ảnh trực tiếp với lãnh đạo đơn vị chủ đầu tư nhưng
chưa khắc phục). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị Chủ đầu tư dự án kiểm tra,
xử lý nội dung phản ánh nêu trên và sớm trả lời kết quả cho cử tri được biết.
Công trình này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai xây dựng (Đơn vị được Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn ủy thác Quản lý Dự án) các tuyến kênh nhánh thuộc
kênh N29 của tiểu dự án Ia Mláh - Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục
vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á
14

Theo thiết kế ban đầu khi xây dựng trung tâm y tế huyện, hệ thống xử lý nước thải với quy mô 50 giường, hiện
nay được giao 90 giường, thực tế có khoảng từ 125 giường/ngày.
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(ADB) hay còn gọi là Dự án 57 tuyến kênh ADB.
Qua khảo sát tại tuyến kênh N29-1 (thuộc tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc)
và N29-11 (thuộc thôn Hưng Hà, xã Phú Cần) kiến nghị của cử tri là đúng với
thực tế: Đơn vị thi công vẫn chưa hoàn trả lại mặt bằng thi công, đào đất đắp bờ
kênh tạo thành rãnh hố sâu,... Bên cạnh đó, còn xảy ra tình trạng xói lở tại điểm
cuối kênh nước xả thẳng vào ruộng, rẫy của dân gây nên việc ngập úng lúa, mỳ
của dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình
kiểm tra, có giải pháp để sớm khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên tạo thuận
lợi cho nhân dân đi lại và sản xuất, hưởng lợi từ công trình này.
Đối với nội dung này, UBND tỉnh báo cáo việc giải quyết không phù hợp
với Báo cáo kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Krông
Pa15 và khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh
tra toàn bộ dự án này.
2.10. Kiến nghị 15, mục VI, nội dung: 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 UBND tỉnh sớm ban hành quyết định thu hồi đất để giao
lại UBND 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.
Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức họp thẩm định
phương án sử dụng diện tích 127,1047 ha đất của Công ty Cổ phần Sông Đà 4
theo nội dung đề nghị của UBND thành phố Pleiku đối với 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), hiện nay vẫn đang giải quyết, đề nghị
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thực hiện.
2.11. Kiến nghị 23, mục VIII, nội dung: Tại các ngã tư đường tránh Đông
giao nhau với các đường đô thị và đường dân sinh, nhiều vụ tai nạn giao thông đã
xảy ra. Từ đầu năm 2019 đến nay đã có 10 vụ tai nạn xảy ra làm cho 3 người chết,
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Theo Báo cáo 137/BC-UBND: Tuyến kênh N29-1-4 (thuộc Dự án 57 tuyến kênh) đã thi công xong và được
nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 31/12/2018 và bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
Gia Lai quản lý và khai thác. Việc lấy đất tại chỗ để đắp kênh không nhiều, chủ yếu chở đất từ nơi khác về để đắp,
những vị trí đào tại chỗ để đắp (trong phạm vi giải phóng mặt bằng) có chiều sâu nhỏ hơn 1m, việc đào đất tại chỗ
để lấy đất đắp kênh đều có biên bản thỏa thuận thống nhất với các hộ dân bị ảnh hưởng. Theo Báo cáo giám sát
của Tổ đại biểu huyện Krông Pa: Tuyến kênh N29-1 thuộc tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc (không phải tuyến kênh
N29-1-4 thuộc Dự án 57 tuyến kênh) đã thi công xong và được nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao cho Công
ty TNHHMTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai quản lý và khai thác nhưng trong quá trình thi công, đơn vị
thi công đã lấy đất tại mép kênh, sát bờ ruộng của người dân đắp lên bờ kênh với độ sâu so với mặt đất tự nhiên
trung bình 2m, bề mặt rộng trung bình 2,5m, chiều dài khoảng 600m. Tại tuyến kênh N29-11 thuộc thôn Hưng Hà,
xã Phú Cần cũng xảy ra tương tự tình trạng trên, đơn vị thi công đã lấy đất tại mép kênh, sát bờ ruộng của người
dân đắp lên bờ kênh với độ sâu 3m so với mặt đất tự nhiên, bề mặt rộng trung bình 1,8m, chiều dài khoảng 680m.
Thực trạng đó gây nguy hiểm cho sản xuất và lưu thông của nhân dân trong vùng.
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nhiều người bị thương nặng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông
tỉnh kiểm tra có giải pháp bổ sung như: lắp đèn tín hiệu tại các nút giao, lắp điện
chiếu sáng một số đoạn có đông dân cư.
Đường tránh Đông trên địa bàn huyện Chư Sê đã xảy ra sự cố sụt, lún trên
đoạn km10+200, Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông - Vận tải đã tổ chức phân
luồng trên tuyến và thực hiện khảo sát, đánh giá nguyên nhân sự cố. UBND tỉnh
đã ban hành văn bản số 2438/UBND-CNXD ngày 01/11/2019 về việc tạm dừng
dở tải đoạn tuyến tránh Chư Sê, huyện Chư Sê để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an tỉnh tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Sau khi điều tra xong và
sự cố được khắc phục, đoạn đường được đưa vào sử dụng và lưu thông trở lại.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải, Ban An toàn giao
thông tỉnh, UBND huyện Chư Sê đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao với
đường tránh Chư Sê trong thời gian điều tra và khắc phục sự cố nêu trên. Trước
mắt phải có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với đoạn tuyến đang được
khai thác, nhất là đối với các đường ngang giao cắt với tuyến tránh do UBND
huyện Chư Sê quản lý.
2.12. Kiến nghị 24, mục VIII, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải
quyết việc Công ty cà phê tỉnh Gia Lai hiện nay đã cổ phần hóa nhưng trước khi
cổ phần hóa đã không họp dân, giải quyết chế độ cho công nhân, cũng như đền
bù hợp đồng không thỏa đáng, gây nên những bức xúc và khiếu kiện cho nhân
dân.
Tình trạng các hộ dân không đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ
khi thực hiện cổ phần hóa Công ty cà phê tỉnh Gia Lai nên vẫn còn xảy ra tình
trạng bức xúc, khiếu kiện trong thời gian vừa qua.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan đánh giá lại quá
trình thực hiện cổ phần hóa của Công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã đúng quy trình quy
định và đảm bảo quyền lợi cho công nhân, người lao động chưa để giải quyết dứt
điểm những bức xúc và khiếu kiện trong nhân dân.
2.13. Kiến nghị 25, mục IX, nội dung: Hiện nay, một số cánh đồng trên
địa bàn huyện Phú Thiện còn khó khăn về nước tưới, ngân sách huyện còn hạn
hẹp nên chưa thể đầu tư xây dựng các trạm bơm thủy lợi. Đề nghị UBND tỉnh
quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm thủy lợi tại các cánh đồng: Cánh
đồng thôn Thắng Lợi 2, Thắng Lợi 3 và thôn Hải Hà, xã Ia Sol với diện tích 300
ha; cánh đồng Bung, thôn Đoàn kết, xã Ia Yeng với diện tích trên 300 ha; cánh
đồng thôn Plei Pông, xã Chư A Thai.
Tại một số cánh đồng trên địa bàn huyện Phú Thiện có nơi vẫn không đảm
bảo nguồn nước tưới, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khảo sát
để lựa chọn loại công trình thủy lợi phù hợp với địa hình, đặc điểm khu vực này để
đầu tư công trình phù hợp, đảm bảo hiệu quả, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời nghiên cứu chuyển đổi cây trồng phù hợp
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điều kiện thổ nhưỡng khí hậu và khả năng đầu ra của sản phẩm để tuyên truyền,
vận động nhân dân thực hiện việc chuyển đổi.
2.14. Kiến nghị 26, mục IX, nội dung: Công ty TNHH Thành Thành Công
Gia Lai (Nhà máy đường thị xã Ayun Pa) hàng ngày xả thải khí đốt độc hại, gây
ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cuộc sống của người dân
khu vực xung quanh, trong đó có địa bàn xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp khắc phục tình trạng nêu
trên.
Theo báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh: Hiện
nay nhà máy đường không hoạt động do chưa đến vụ sản xuất; qua trao đổi với
một số cử tri xã Ia Hiao huyện Phú Thiện và qua làm việc với Lãnh đạo Nhà máy
đường Ayun Pa cho thấy trong quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy có phát
tán mùi hôi, có thời điểm mùi hôi đậm đặc (không phải khói bụi) và ảnh hưởng
đến khu dân cư thôn Tân Phú, xã Ia Hiao huyện Phú Thiện. Sau khi có ý kiến của
cử tri và văn bản chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, lãnh đạo nhà máy đã nghiêm
túc tiếp thu, trực tiếp đến nhà dân để khảo sát, gặp dân để trao đổi, đồng thời có
các giải pháp khắc phục như: Đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại để xử lý khí
thải, nước thải, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để giám sát nước xả thải, cung
cấp đường dây nóng của nhà máy cho cử tri và chính quyền cơ sở.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi
trường có kế hoạch kiểm tra giám sát việc xử lý chất thải, nước thải, khí thải của
nhà máy tại thời điểm nhà máy hoạt động sản xuất.
2.15. Kiến nghị 30, mục XI, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sớm hoàn thành
việc xây dựng cầu nối liền 2 xã Lơ Pang và Kon Thụp, huyện Mang Yang đang
thi công dang dở và bố trí vốn hàng năm để khắc phục các đoạn xung yếu, hư
hỏng trên tỉnh lộ 666 để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông an toàn
trong thời gian chưa triển khai hoàn thành toàn tuyến theo kế hoạch đầu tư công
trung hạn 2016-2020.
- Cầu nối liền 2 xã Lơ Pang và Kon Thụp tại lý trình Km18+641,26 trên
đường tỉnh lộ 666. Năm 2016, Sở Giao thông vận tải đã bàn giao cho Ban Quản
lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) thực hiện
xây dựng cơ bản. Trong quá trình thi công do nền đất yếu, sụt lún đơn vị thi công
đã làm ảnh hưởng, sạt lở, thiệt hại đến 03 hồ chứa nước của 03 hộ dân dọc hai
bên đường. Đến ngày 22/10/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình giao thông tỉnh và UBND xã Lơ Pang đã thỏa thuận xong và thống nhất số
tiền hỗ trợ cho 03 hộ dân với tổng số tiền 290 triệu đồng, sau buổi làm việc các
hộ dân đã đồng tình, thống nhất. Hiện nay vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn
thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang
đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành, dự kiến vào cuối tháng 12/2019 sẽ
đưa công trình cầu vào sử dụng.
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- Đối với đoạn tuyến còn lại, đơn vị quản lý đường bộ hàng tháng vẫn thực
hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo giao thông trên đoạn tuyến. Đồng
thời, Sở Giao thông vận tải đang triển khai sửa chữa nâng cấp mặt đường từ 3,5m
lên 5,5m các đoạn từ km3+420-km6+365; km7+500-km7+950 với chiều dài
3,4km dự kiến đến tháng 12/2019 hoàn thành.
2.16. Kiến nghị 32, mục XI, nội dung: Để đảm bảo an toàn giao thông
trên địa bàn, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ lắp đặt hệ thống cân tải trọng
để lực lượng chức năng địa phương (các huyện, thị xã) thuận lợi hơn trong công
tác xử lý xe quá tải (trên các tuyến đường của huyện quản lý). Đồng thời, có
chính sách hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia tổ tự quản đảm bảo an toàn
giao thông các địa phương để phát huy tối đa hiệu quả mô hình này tại cơ sở (cử
tri huyện Mang Yang).
UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo Nghị quyết
trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Mười một về quy định nội dung chi, mức chi
đảm bảo trật tự ATGT của huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó có
nội dung quy định mức hỗ trợ kinh phí cho tổ tự quản cấp xã và nguồn kinh phí
thực hiện.
Riêng đối với đề nghị trang bị cân xách tay cho Công an huyện để thực
hiện kiểm soát tải trọng trên địa bàn, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp
Công an tỉnh và Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh tham mưu, đề xuất, cân
đối sử dụng nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho nhiệm vụ bảo
đảm trật tự an toàn giao thông.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất cân đối sử dụng nguồn kinh phí Trung
ương bổ sung có mục tiêu cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông thực hiện.
2.17. Kiến nghị 38, mục XIV, nội dung: Hiện nay trên địa bàn các huyện,
thị xã, thành phố hệ thống dây điện, dây cáp mạng, dây cáp truyền hình đan xen
nhau rất chằng chịt, luộm thuộm gây mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm đến tính
mạng của người dân (nhất là vào mùa mưa). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn
vị, tổ chức liên quan sớm khắc phục tình trạng trên.
Công tác quản lý, lắp đặt hệ thống dây điện, cáp quang truyền hình liên
quan đến nhiều sở, ngành và địa phương16; thời gian qua Sở Thông tin - Truyền
thông đã tích cực chủ động phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai trong việc giải
quyết kiến nghị của người dân. Từ năm 2017 đến tháng 10/2019 đã thực hiện
được 124,393km, trong đó tháng 10/2019 đã thực hiện được 39,062 km..
Đây là kiến nghị phải thực hiện theo lộ trình, Thường trực HĐND tỉnh đề
nghị UBND tỉnh chủ trì và chỉ đạo giao trách nhiệm cho một Sở chủ trì phối hợp
với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị
điện lực, viễn thông có kế hoạch, lộ trình chỉnh trang, làm gọn hệ thống dây điện,
16

Sở Thông tin - Truyền thông, Xây dựng, Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố
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dây cáp mạng, dây cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh.
2.18. Kiến nghị 40, mục XIV, nội dung: Theo quy định hiện nay, các hộ
dân tại khu vực thu nhập thấp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không
được thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn, phát triển sản xuất, kinh tế. Đề nghị
UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện về chính sách đề người dân có thể thực hiện việc
thế chấp, vay vốn tại các ngân hàng.
Đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh
nghiên cứu giải quyết nội dung kiến nghị trên của Ủy ban MTTQVN tỉnh để tạo
điều kiện cho các hộ gia đình được giao đất tại khu vực quy hoạch phân lô đất ở
dành cho người có thu nhập thấp được vay vốn, phát triển sản xuất, ổn định đời
sống kinh tế.
2.19. Kiến nghị 17, mục VI, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đến
công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, cụ thể xây Tượng đài tưởng niệm 44 liệt sỹ hy sinh
Tết Mậu Thân năm 1968 tại trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, đường
Hùng Vương, phường Ia Kring, thành phố Pleiku.
Hiện tại, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Pleiku hoàn thiện hồ sơ
thủ tục, lựa chọn vị trí xây dựng tượng đài tưởng niệm tại khu vực Nhà lao Pleiku
hoặc Trường THPT chuyên Hùng Vương để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy
xem xét, quyết định và triển khai xây dựng cho phù hợp trong thời gian đến.
2.20. Kiến nghị 18, mục VI, nội dung: Diện tích khu đất xây dựng Bia
tưởng niệm trại giam tù binh Pleiku tại đường Yết Kiêu, phường Thống Nhất quá
nhỏ, không đủ cho nhân dân đến làm lễ tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh trong
các ngày lễ lớn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp thêm đất và cải tạo cho phù
hợp, xứng tầm với sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ cách mạng.
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Pleiku tiến hành lập đồ án quy
hoạch khu vực thu hồi của Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Gia Lai tại
phường Thống Nhất, thành phố Pleiku. Hiện nay, UBND thành phố Pleiku đã có
Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về việc phê duyệt đồ án điều
chỉnh quy hoạch phân lô đất ở khu vực thu hồi của Công ty Thương mại xuất
nhập khẩu Gia Lai tại phường Thống Nhất, thành phố Pleiku. Trong đồ án quy
hoạch đã bố trí 1024m2 để xây dựng Bia tưởng niệm trại giam tù binh Pleiku kết
hợp khu hoa viên cây xanh. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
UBND thành phố Pleiku sớm triển khai xây dựng.
2.21. Kiến nghị số 20, mục VII, nội dung (Đã giải quyết một phần kiến
nghị ): Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành bố trí đủ các chức
danh lãnh đạo của Trung tâm Y tế thị xã theo quy định, giúp Trung tâm ổn định
về nhân sự để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao (vì hiện tại chỉ có 01 Phó Giám
đốc phụ trách chung.
17
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Đã bố trí kinh phí xây dựng Khoa truyền nhiễm của Trung tâm y tế thị xã An Khê.

17

Đến nay, nội dung này vẫn chưa được giải quyết.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế phối
hợp với UBND thị xã An Khê bố trí, bổ nhiệm đủ nhân sự cho ngành y tế thị xã
An Khê đảm bảo để trung tâm hoạt động hiệu quả.
B. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị tại Kỳ họp thứ Chín và các Kỳ họp
trước, UBND tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung
giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến HĐND tỉnh khóa
XI theo thẩm quyền và chức trách, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với tình
hình thực tế của địa phương. Các sở, ban, ngành, địa phương đã thực hiện ý kiến
chỉ đạo của UBND tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh trả lời và giải quyết các kiến
nghị của cử tri đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; nội dung giải quyết
các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử
tri. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiếp thu, thực hiện ý kiến
chỉ đạo của UBND tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như:
- Báo cáo của UBND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm so với thời
gian quy định đã ảnh hưởng đến việc khảo sát, thẩm tra, giám sát kết quả giải
quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri18. Vẫn còn một số kiến nghị trả lời, giải
quyết chung chung, chưa đề xuất thời hạn giải quyết, có kiến nghị trả lời chưa
chính xác19.
- Việc theo dõi, chỉ đạo giải quyết kết quả các ý kiến, kiến nghị đã giải
quyết tại các kỳ họp trước của UBND tỉnh còn chậm. Thủ trưởng một số sở,
ngành chưa thực sự quan tâm, chủ động trong việc chỉ đạo tiếp thu và giải quyết
kiến nghị của cử tri; công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đối với việc giải quyết
các kiến nghị cử tri chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, kết hợp
trong xử lý, giải quyết các kiến nghị của cử tri chưa đồng bộ, chặt chẽ.
C. KIẾN NGHỊ
I. Đối với UBND tỉnh
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành trong việc thực hiện
trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của cử tri; có giải pháp nâng cao chất lượng
giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của các sở, ngành.
- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát các
kiến nghị chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm để chỉ đạo, đôn đốc giải
quyết dứt điểm trong thời gian đến.
- Sớm chỉ đạo, giải quyết đối với các kiến nghị đã giải quyết một phần, đang
giải quyết và chưa giải quyết nêu trên.
18

Đề nghị gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 18/10/2019, tuy nhiên đến ngày 28/10/2019 UBND tỉnh
mới ký gửi báo cáo.
19
Kiến nghị 12, mục V Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh: Ban Quản lý các dự án
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo không đúng thực tế.
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II. Đối với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh
Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện việc giám sát các ý
kiến, kiến nghị cử tri theo Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh. Tiếp tục nâng
cao chất lượng giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri; thu thập, tổng hợp, phân loại ý
kiến cử tri chính xác, đúng thẩm quyền; cập nhật thông tin kịp thời, không tổng
hợp những nội dung đã giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp trước (trừ các nội dung
tiếp tục phát sinh sau giải quyết kiến nghị cử tri).
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị
của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Chín và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa
XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Thường trực HĐND kính
trình Kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh khóa XI xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT-HĐND.
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