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BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
(Trước Kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh khóa XI)
Thực hiện Kế hoạch số 764/KH-HĐND ngày 29/10/2019 của Thường trực
HĐND tỉnh Gia Lai về việc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười một HĐND tỉnh khóa XI, từ ngày 25/10 đến ngày 10/11/2019 các Tổ đại biểu HĐND
tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và gửi báo
cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri về Thường trực HĐND tỉnh.
Sau khi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh rà soát và
thống nhất nội dung, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 38 ý kiến, kiến nghị của
cử tri; trong đó: Có 02 kiến nghị thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; 02 kiến nghị
đã được giải quyết tại Kỳ họp thứ Chín 1 và 34 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
I. Cử tri thị xã An Khê
1. Theo cam kết của Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi đối với chính
quyền và nhân dân địa phương (Văn bản số 182/ĐQN-KHTH ngày 09/8/2012 của
Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi) là đóng góp 50% kinh phí đầu tư xây dựng
công trình đường Lê Lợi (đoạn Km1+500-Km2+928,25); tuy nhiên, đến nay
Công ty vẫn chưa thực hiện, hiện tại đoạn đường hư hỏng nặng, khó khăn cho
việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, bụi đường gây ô nhiễm môi trường, dễ xảy ra tai
nạn, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công ty Cổ phần
đường Quảng Ngãi khẩn trương đầu tư 712 m đường Lê Lợi như đã cam kết.
2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc giải quyết các
vấn đề liên quan đến hoạt động của Nhà máy đường An Khê, nhất là việc di dời
các hộ dân sinh sống liền kề Nhà máy bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường trong
một thời gian dài do hoạt động của Nhà máy; trên cơ sở đo đạc, kiểm đếm, xác
định giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với 26 hộ dân được UBND thị xã và Nhà máy
đường công khai. Tuy nhiên, ngày 26/9/2019, Nhà máy đường An Khê có công
văn số 296-CV/ĐAK-HCTC về việc phúc đáp Công văn số 1222/UBND-TNMT
ngày 23/9/2019 của UBND thị xã An Khê, theo đó kinh phí bồi thường, di dời
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- 02 kiến nghị thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh: (1) Kiến nghị của cử tri huyện Kông Pa liên quan đến việc điều
chỉnh Nghị quyết quy hoạch 3 loại rừng. Nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh đang giao Ban KTNS khảo sát;
(2) Kiến nghị của cử tri huyện Ia Grai liên quan đến 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;
việc tranh chấp đất đai của 12 hộ dân thuộc làng Breng 2, xã Ia Dêr với hộ ông Nguyễn Huy Thanh. Nội dung này,
Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục có kiến nghị tại Báo cáo kết quả 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 (Trình tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh).
- 02 kiến nghị đã được giải quyết tại Kỳ họp thứ Chín: Liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại đối
với diện tích cây hồ tiêu bị chết năm 2018 cho bà con nhân dân huyện Chư Sê và huyện Mang Yang.

các hộ dân không thể thực hiện được. UBND thị xã đã làm việc với Nhà máy
đường An Khê và có ý kiến không thống nhất với nội dung trả lời của Nhà máy
đường về không thực hiện việc bồi thường, di dời các hộ dân, vì khả năng gây
bức xúc dư luận trong nhân dân, phát sinh điểm nóng về an ninh nông thôn. Ngày
15/10/2019, các hộ dân có đơn tập thể kiến nghị liên quan đến việc khẩn trương
có phương án di dời các hộ dân để ổn định đời sống, tâm lý của người dân, tuy
nhiên đến nay Nhà máy đường An Khê cũng chưa có ý kiến. Đề nghị UBND tỉnh
có ý kiến với Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi xây dựng và thực hiện phương
án di dời như đã công khai và cam kết trước đây với người dân.
3. Nhằm đảm bảo hành lang an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, môi
trường,... tại các khu vực cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo Sở Công Thương tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cửa hàng
xăng dầu theo các tiêu chuẩn, quy mô theo quy định để có biện pháp chấn chỉnh
kịp thời.
4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp
kiểm soát ô nhiễm môi trường nhất là đầu tư các thiết bị xác định bụi, mùi, khí
thải,...để kiểm soát hoạt động của các nhà máy trên địa bàn.
II. Cử tri thị xã Ayun Pa
5. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trên địa bàn thị
xã, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải quan tâm lắp đặt các tấm
đan đậy mương thoát nước dọc Quốc lộ 25 vì hệ thống mương này chưa được đầu
tư lắp đặt nắp đậy nên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào
ban đêm.
6. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn xem xét, sớm hỗ trợ giống vật nuôi (giống bò) cho 77 hộ dân xã Ia Rtô, thị
xã Ayun Pa để chăn nuôi, ổn định cuộc sống (các hộ dân tại xã Ia Rtô, thị xã
Ayun Pa có đất sản xuất tại khu vực vườn dầu, bị lũ lụt cuốn trôi, chia cắt, do đó,
hiện nay thiếu đất sản xuất và không có công ăn việc làm, đời sống rất khó khăn).
III. Cử tri huyện Chư Sê
7. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo ông Võ Ngọc Hiếu, nguyên giám
đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai làm rõ các khoản hợp đồng giữa Công
ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai với các hộ dân tại huyện Chư Sê; yêu cầu thực
hiện bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng theo nội dung hợp đồng nhận khoán giữa 2 bên
nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nhân dân bất bình, khiếu kiện đông người
như hiện nay làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của huyện Chư Sê nói
riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.
8. Hiện nay trên địa bàn huyện Chư Sê các hộ cá nhân, doanh nghiệp thuê lại
đất tái canh cây cao su để trồng xen canh cà phê, tiêu, bơ, sầu riêng, khoai lang…
làm phá vỡ cơ cấu cây trồng, gây tranh chấp nước tưới và gây ô nhiễm môi
trường xung quanh bởi thuốc và rác thải từ các chai lọ hóa chất phát sinh trong
quá trình chăm sóc cây trồng. Vấn đề này cử tri huyện Chư Sê đã kiến nghị nhiều
lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các công ty khi tái
canh, xen canh phải có kế hoạch phù hợp với quy hoạch cây trồng của địa
phương, phải đảm bảo an toàn, tránh gây ô nhiễm môi trường, không xả thải và
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vứt chai lọ, bao bì bừa bãi ra môi trường gây tác động đến đời sống của nhân dân
quanh khu vực. Ngoài ra, phải có các phương án giải quyết tốt vấn đề lao động,
việc làm tại chỗ cho nhân dân; sớm bàn giao phần diện tích đất trồng cây cao su
đã được đề nghị thu hồi nhằm phục vụ cho các việc xây dựng các công trình phúc
lợi xã hội của địa phương.
9. Hiện nay, phần lớn con em người đồng bào dân tộc thiểu số của địa
phương biết nói nhưng lại không biết đọc và biết viết tiếng Jrai, Barnah. Vấn đề
này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến nền văn hóa chung của các dân tộc Tây Nguyên.
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, có ý kiến với cấp có thẩm quyền đưa vào chương
trình giảng dạy dành cho các cấp học môn học tiếng Jrai và tiếng Barnah.
IV. Cử tri huyện Đak Đoa
10. Đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường quan tâm hơn nữa đến công tác giáo
dục con em người dân tộc thiểu số, cụ thể là giáo dục các cháu học sinh bậc Mầm
non, bậc Tiểu học, hiện nay các cháu vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận
với Tiếng Việt dẫn đến khó khăn trong giao tiếp với tiếng phổ thông, ảnh hưởng
đến việc học tập, giao tiếp với bạn bè, thầy, cô và xã hội.
11. Đề nghị UBND tỉnh cần có biện pháp ngăn chặn triệt để việc sử dụng
thuốc diệt cỏ gây nguy hại đến môi trường, nhất là đất và nguồn nước. Địa
phương thời gian qua đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến cáo
người dân không sử dụng thuốc diệt cỏ và được phần đông nhân dân ủng hộ thực
hiện; tuy nhiên vẫn còn một số người vì lợi ích riêng vẫn còn sử dụng thuốc diệt
cỏ gây tâm lý lo lắng cho các hộ dân xung quanh.
V. Cử tri huyện Đak Pơ
12. Mức hỗ trợ về chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án quy định tại Nghị
quyết số 55/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai là quá thấp (Cụ thể: Định
mức chi phí hỗ trợ quản lý thực hiện dự án là 1,036% và định mức chi phí hỗ trợ
chuẩn bị đầu tư dự án là 0,393%). Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trình HĐND
tỉnh nâng mức hỗ trợ bằng mức quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày
02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020.
13. Hiện nay, lực lượng công an chính quy được tăng cường về địa phương
nhằm chính quy hóa lực lượng công an. Hiện tại, số lượng công an xã, thị trấn sẽ
được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc bố trí công tác mới. Tuy nhiên, tại tỉnh Gia
Lai chưa ban hành quy định về giải quyết chế độ chính sách theo Khoản 2, 3 Điều 19
Pháp Lệnh Công an xã năm 2008. Căn cứ theo Khoản 9, Điều 18, Thông tư
12/2010/TT-BCA của Bộ Công an thì “Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm
chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Công an xã; tham
mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND cùng cấp về các vấn đề có liên quan đến tổ chức,
hoạt động và các chế độ, chính sách cho Công an xã; đề xuất các giải pháp, chủ
trương, kế hoạch, biện pháp nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về Công an
xã”. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét có chủ trương giải quyết chế độ cho lực
lượng công an xã khi lực lượng công an chính quy về thay thế.
14. Hiện nay, thẩm quyền cấp lại, cấp đổi Giấy CNQSDĐ thuộc Sở Tài nguyên
và Môi trường. Tuy nhiên, khi hồ sơ chậm trễ, UBND huyện phải chịu trách nhiệm
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trước cá nhân, tổ chức và phải giải thích, xin lỗi, trong khi không thuộc thẩm quyền
giải quyết của UBND huyện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi
trường cần có giải pháp hạn chế hồ sơ không bị chậm trễ và kiến nghị cấp có thẩm
quyền sửa đổi quy định giao thẩm quyền cấp đổi, cấp lại giấy CNQSDĐ cho UBND
huyện giải quyết.
15. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung thủ tục hành
chính đối với việc cung cấp trích lục, trích đo vì hiện nay việc đo vẽ cung cấp trích
lục, trích đo địa chính thửa đất chưa có trong bộ thủ tục hành chính nên không tiếp
nhận, quản lý, theo dõi tiến độ xử lý, hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm quản lý văn bản
điều hành.
16. Kho chứa của Công ty Kinh doanh và Phát triển miền núi Đông Gia Lai tại
xã Cư An, huyện Đak Pơ đã không sử dụng nhiều năm. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi
giao lại cho huyện để quy hoạch xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ đời
sống nhân dân.
VI. Cử tri huyện Ia Grai
17. Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt danh mục dự án công trình chợ Ia Tô
và bến xe huyện Ia Grai để tạo điều kiện cho UBND huyện Ia Grai chỉ đạo triển
khai các nhiệm vụ tiếp theo, vì hai công trình này có ý nghĩa quan trọng, góp
phần thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XVII và nghị quyết của HĐND
huyện (UBND huyện đã có Tờ trình số: 113/TTr-UBND, ngày 03/10/2019 về việc
đề nghị phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Ia
Grai, tỉnh Gia Lai; Sở Kế hoạch đầu tư có Tờ trình số: 178/TTr-SKHĐT, ngày
24/10/2019 về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu
tư huyện Ia Grai).
18. Dự án đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông được
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 07/6/2017, theo đó
thời gian thi công trong 03 năm từ năm 2017 đến 2020. Tuy nhiên, trong quá trình
triển khai thi công đưa vào sử dụng một số đoạn đường trên địa bàn huyện Ia Grai
đã phát sinh một số nội dung sau:
- Đoạn tuyến từ xã Ia Tô, huyện Ia Grai đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ đã
hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tuyến đường này có nhiều đoạn dốc,
hai bên đường không có hệ thống kênh mương thoát nước nên vào mùa mưa nước
chảy tràn vào nhà dân ở hai bên đường làm xói lở, hư hỏng đất đai, hoa màu. Đề
nghị UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo Chủ đầu tư có giải pháp khắc phục, không để
nước tràn vào nhà dân.
- Đối với đoạn tuyến từ xã Ia Bă đến thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai thi
công không đồng bộ, từng khúc, từng quãng đường nhựa đan xen đường đất cấp
phối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc giao thông của nhân dân trên
địa bàn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình giao thông tỉnh Gia Lai (Chủ đầu tư) kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy
nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình để sớm phục vụ nhu cầu đi lại của
nhân dân trên địa bàn được thuận lợi hơn.
19. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn việc chuyển xếp
lương cho công chức xã theo Nghị định 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 của
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Chính phủ để các địa phương thực hiện đồng bộ, vì hiện nay có thông tin một số
Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã được cử đi đào tạo cùng chuyên ngành
cử nhân Luật nhưng có huyện được chuyển xếp lương sang ngạch chuyên viên,
còn có huyện thì không được chuyển xếp lương, ảnh hưởng đến quyền lợi của
công chức.
20. Hiện nay, tuyến đường Liên xã Ia Krăi đi xã Ia Chiă dài hơn 10 Km
đang hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, nhưng do ngân sách huyện còn khó khăn
nên chưa bố trí nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này. Trong khi đó,
tuyến đường này lưu lượng vận chuyển hàng nông sản của nhân dân rất lớn, nhất
là vào mùa thu hoạch cà phê, điều, cao su nên dễ xảy ra tai nạn giao thông. Nhằm
tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông trên địa bàn, đề nghị UBND tỉnh quan
tâm, hỗ trợ kinh phí để đầu tư, nâng cấp tuyến đường nêu trên.
VII. Cử tri huyện Kông Chro
21. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm cho chủ trương hợp đồng giáo viên trong
phạm vi biên chế được giao đến khi có kết quả tuyển dụng giáo viên và hợp đồng bổ
sung số giáo viên nghỉ thai sản, ốm đau (không thể bố trí, sắp xếp giáo viên dạy tăng
giờ do đặc trưng bộ môn như: Giáo viên Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán,...) nhằm đảm
bảo ổn định tình hình giảng dạy, học tập và giảm chi cho ngân sách nhà nước (do
kinh phí trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên cao hơn so với chi trả lương cho hợp
đồng lao động). Việc không được hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ (kể
cả khi còn biên chế chưa sử dụng, không đảm bảo giáo viên đứng lớp) sẽ khó khăn
cho các trường trong công tác giảng dạy và học tập.
22. Để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án công trình
cầu Yang Trung, huyện Kông Chro và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo
tiến độ. Đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến về việc xử lý tài sản Trụ sở UBND thị trấn
Kông Chro (cũ) và sớm bố trí kinh phí cho huyện để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ
cho người dân có đất, cây cối, hoa màu và vật kiến trúc được thu hồi nhằm sớm bàn
giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo các ngành có liên quan đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các bước tiếp theo để xây dựng công trình.
VIII. Cử tri huyện Krông Pa
23. Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định về giao đất trồng rừng cho
Công ty TNHH Nông - Lâm sản Phúc Phong (Vì hai năm nay, Công ty đã trồng 500
ha rừng nhưng đến nay chưa có quyết định giao đất, ảnh hưởng đến việc quản lý,
bảo vệ rừng trồng và diện tích đất chưa trồng. Đồng thời, một số hộ dân ở tỉnh Đắk
Lắk lấn chiếm, tranh chấp với Công ty không giải quyết được).
24. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm có văn bản quy định về ngày công lao động
phổ thông trên địa bàn tỉnh để có sự thống nhất thực hiện.
IX. Cử tri huyện Phú Thiện
25. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí để đầu tư làm đường
giao thông nội thị trên địa bàn thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện (vì hiện nay
các con đường giao thông trong nội thị chưa được đầu tư và còn lầy lội).
26. Đề nghị UBND tỉnh xem xét có chủ trương lập các dự án bố trí dân cư
cho đồng bào dân tộc thiểu số vì hiện nay một số hộ gia đình đồng bào dân tộc
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thiểu số không có đất ở, đất sản xuất nên lấn chiếm đất rừng để lập các khu dân
cư trái phép.
27. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tăng cường bố trí Bác sĩ có chuyên môn
cao để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện huyện Phú Thiện, đồng
thời đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ việc khám,
chữa bệnh.
X. Cử tri thành phố Pleiku
28. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm có kế hoạch
mở rộng đoạn đường Quốc lộ 19 từ Chư Á đến giáp ranh giữa xã An Phú, thành
phố Pleiku với huyện Đak Đoa vì đoạn đường này quá hẹp, lưu lượng xe đi qua
nhiều dễ gây ra tai nạn giao thông.
29. Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NP-CP về
sửa đổi, bổ sung 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 có hiệu lực thi hành từ ngày
25/6/2019, nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm
quyền. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương sớm ban
hành văn bản hướng dẫn, để các địa phương triển khai thực hiện.
30. Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa rừng, nhưng việc phá rừng vẫn
xảy ra ở nhiều nơi, trong khi đó việc xử lý cán bộ vi phạm còn nhẹ, chủ yếu chỉ
xử lý kỷ luật cán bộ với hình thức khiển trách, cảnh cáo, điều chuyển công tác
chưa đủ sức răn đe. Đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa trong
công tác này.
31. Theo phản ánh của cử tri, hiện nay tại Bệnh viện Mắt (đường Wừu,
Pleiku) và Bệnh viện Mắt Cao nguyên có tình trạng trục lợi về bảo hiểm y tế;
Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia nhỏ các gói thầu để đấu thầu thuốc và khám bảo
hiểm y tế nhưng người bệnh phải ra ngoài mua thuốc. Đồng thời, công tác đảm
bảo vệ sinh Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh rất kém, gây bức xúc cho
những người khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
các ngành chức năng kiểm tra để kịp thời giải quyết tình trạng trên.
XI. Cử tri huyện Mang Yang
32. Trung tâm Y tế huyện Mang Yang được xây dựng từ năm 2003 với quy
mô 50 giường bệnh. Năm 2019, được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt đề án tăng
lên 75 giường bệnh, hiện tại bệnh viện đã quá tải, không đủ phòng điều trị nội trú
cho người bệnh. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng mở rộng
cho Trung tâm Y tế thêm hai khoa (Khoa Ngoại - Sản - Liên chuyên khoa và khoa
Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng) để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh,
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, bố trí kinh phí để
mua xe ô tô phục vụ nhu cầu cấp cứu bệnh nhân vì hiện tại Trung tâm Y tế có 01
xe ô tô được mua từ năm 2003 đến nay đã hư hỏng nặng, xuống cấp và sắp hết
niên hạn sử dụng.
33. Hiện ngành y tế huyện còn thiếu 40 biên chế (Trung tâm y tế 16 (trong
đó thiếu 10 bác sỹ); Trạm y tế các xã 15; Dự phòng 06 và viên chức Dân số xã
03). Hiện tại, Trạm y tế các xã đang thiếu nhân viên y tế và có 3 xã không có viên
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chức dân số với tổng số biên chế thiếu là 18 người. Nhưng hiện nay, theo Nghị
định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ không cho dùng ngân
sách hoạt động của Trạm y tế xã để hợp đồng cán bộ làm việc, do đó khó khăn
cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã và ảnh
hưởng đến công tác dân số, Kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, toàn huyện chỉ có
07/12 xã có bác sỹ công tác (chiếm tỷ lệ 58,3%) và tại bệnh viện còn thiếu 10 bác
sỹ thuộc các chuyên khoa. Đề nghị UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng viên chức
ngành y tế hoặc cho cơ chế để dùng ngân sách y tế xã hợp đồng vào làm việc tại
các vị trí thiếu biên chế cho đến khi tuyển dụng và đề nghị tỉnh có chính sách thu
hút các Bác sỹ về công tác tại Bệnh viện tuyến huyện và Trạm y tế các xã.
XII. Kiến nghị của cử tri liên huyện, thị xã, thành phố
34. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm có chính sách trợ giá đối với cây tiêu, cà
phê vì đây là 02 loại cây trồng chủ lực của Tây Nguyên nhưng hiện nay người
dân gặp khó khăn vì giá cả xuống thấp; đồng thời có chương trình phát triển nông
nghiệp bền vững để hỗ trợ nông dân sản xuất, ổn định cuộc sống (Cử tri liên
huyện Ia Grai, Mang Yang, Đak Đoa và thành phố Pleiku).
Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ
Mười một, HĐND tỉnh khóa XI, đề nghị UBND tỉnh và các ngành, chức năng
xem xét trả lời cho cử tri và đại biểu HĐND tỉnh biết tại Kỳ họp./.
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