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Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Khóa XI từ ngày 10 - 12/7/2018 đã chia làm 

08 tổ để thảo luận. Qua thảo luận tại các tổ đã có trên 179 lượt ý kiến tham gia 

với nhiều vấn đề được đại biểu quan tâm. Các ý kiến đã bày tỏ sự đồng tình cao 

với các báo cáo của HĐND và UBND tỉnh. Hầu hết các ý kiến cho rằng: Mặc dù 

còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của cả hệ 

thống chính trị, sáu tháng đầu năm 2018 đã cơ bản hoàn thành được các nhiệm vụ 

trọng tâm theo kế hoạch; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.  

 Đa số các đại biểu đánh giá hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, 

các Ban HĐND tỉnh; trong 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều đổi mới, hiệu quả, 

hiệu lực của HĐND được nâng lên, công tác tổ chức kỳ họp chu đáo, kỹ lưỡng; 

công tác giám sát, thẩm tra của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND 

tỉnh ngày càng đổi mới và chất lượng, đã thực hiện nhiều cuộc giám sát chuyên 

đề nhất là giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát “Việc 

thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh năm 2016, 2017”;  từ đó nâng 

cao vai trò, trách nhiệm của HĐND, các kiến nghị giám sát đúng với thực tế và 

được các cơ quan có thẩm quyền nghiêm túc triển khai thực hiện.  

Hoạt động chất vấn càng ngày càng chất lượng, trong chất vấn có tranh luận 

và phản biện, các vấn đề đại biểu chất vấn là vấn đề cử tri quan tâm, có hiệu quả. 

HĐND tỉnh duy trì hoạt động giao ban hai cấp, từ đó trao đổi được kinh nghiệm, 

giải quyết được các khó khăn của huyện trong quá trình hoạt động.  

Có nhiều ý kiến đóng góp về tồn tại, một số vấn đề cần lưu ý tại các báo 

cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Thư ký Kỳ họp tổng hợp như sau: 

I. CÁC BÁO CÁO CỦA HĐND TỈNH 

1. Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. 

- Qua báo cáo cho thấy hoạt động của HĐND ngày càng đi vào thực chất, 

đã giảm tình trạng hình thức trong hoạt động, chức năng quyết định ngày càng 

được nâng lên, ngày càng bài bản, bám sát Luật quy định, nâng cao tính hiệu 

lực và hiệu quả. 

- Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như đã được đánh giá trong công tác 

chuẩn bị kỳ họp còn chậm do báo cáo của UBND gửi thẩm tra chậm nên đã 

ảnh hưởng đến công tác thẩm tra và chuẩn bị của kỳ họp. 

- Một số cơ quan được mời đi giám sát nhưng chưa cử người có chuyên 

môn đi cùng để xảy ra tình trạng chưa đóng góp được ý kiến trong đợt giám 
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sát. Việc chậm gửi báo cáo cho đoàn giám sát vẫn còn xảy ra. Giám sát của tổ 

đại biểu còn ít. 

- Đề nghị thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri nhằm thu hút cử tri đến với các 

buổi tiếp xúc. 

- Đối với những dự thảo nghị quyết có liên quan đến cơ sở, cần hoàn thiện dự 

thảo sớm để đại biểu khi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thu thấp ý kiến cử tri và cán bộ 

thụ hưởng để khi ban hành chính sách đảm bảo tính thực thi cao. 

- Đại biểu đề nghị để tạo điều kiện thuận lợi cho các huyện, tiết kiệm về mặt 

thời gian nên tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường 

trực HĐND cấp huyện tại tỉnh. 

- Đề nghị HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện đấu thầu, đấu giá đảm bảo việc 

đấu thầu, đấu giá qua mạng, công khai, minh bạch theo quy định hiện hành,v,v…. 

2. Báo cáo số 89/BC-HĐND của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát 

“Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”. 

- Có đại biểu đề nghị HĐND tỉnh trên cương vị công tác của tỉnh cần phát huy 

vai trò, vị trí của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết về giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới. 

II. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH 

1. Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 26/6/2018 về tình hình thực hiện kế 

hoạch KT-XH 06 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-

XH 06 tháng cuối năm 2018: 

1.1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Nông lâm nghiệp - Thủy lợi: 

- Đề nghị UBND tỉnh cần có quy hoạch cây trồng, vùng nguyên liệu và có 

chính sách hỗ trợ, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo địa phương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 

việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và có chủ trương 

thu hồi diện tích đất lâm nghiệp về cho địa phương quản lý. 

- Có đại biểu cho rằng các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm trong việc 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đề nghị có giải pháp trong 

thời gian tới. 

- Về thi công Dự án Tuyến kênh nội đồng công trình thủy lợi Ia Mlá: Đề nghị 

chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công khi thi công qua các đường vào khu vực sản xuất 

của người dân cần chỉnh sửa đấu nối các nhánh đường vào với nhau vì các tuyến 

kênh nội đồng đều cao hơn so với đường vào khu sản xuất. 

 - Có đại biểu đề nghị cần quan tâm đẩy mạnh sự phối hợp của các ngành 

chuyên môn để tăng cường quản lý nhà nước về nguồn vật tư nông nghiệp; cơ quan, 

đơn vị khi cấp giống cây trồng, vật nuôi cho người dân cần cấp kịp thời, đúng cây, 

con giống, đảm bảo chất lượng để nhân dân sản xuất. Đồng thời, tăng cường tuyên 

truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân trong việc chăn nuôi, trồng trọt để phát 

triển sản xuất. 

- Đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất đã giao cho doanh nghiệp trồng cao 

su nhưng không hiệu quả (số diện tích này đang bỏ hoang) để giao lại cho người dân 
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trồng rừng hiệu quả hơn. 

- Thời gian qua, đơn vị cung ứng vật nuôi, nhất là việc cấp giống bò cho các 

hộ nghèo tại huyện Chư Pưh không đảm bảo chất lượng (bò gầy yếu), không phù 

hợp với thời tiết khí hậu tại địa phương đã xảy ra tình trạng bò chết, đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo đơn vị cung ứng nên mua bò tại địa phương cấp cho người dân.  

- Hiện nay đang triển khai thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng 

thôn, làng chưa giao cụ thể cho từng hộ gia đình ký hợp đồng trực tiếp với chủ 

rừng nên không đủ cơ sở để Ngân hàng chính sách xã hội triển khai cho vay đối 

với từng hộ gia đình, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu về hình thức giao khoán bảo 

vệ rừng đến từng hộ gia đình. 

- Vấn đề phát triển nông nghiệp chất lượng cao đã bàn nhiều nhưng hiệu 

quả chưa cao, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian đến. UBND tỉnh đã có đề 

án cụ thể chưa, sự năng động, tích cực của các ngành có quyết liệt không. Bốn 

huyện phía Đông nghèo, ngoài các cây trồng nguyên liệu cần có giải pháp đối với 

một số loại cây trồng để đem lại hiệu quả, đây là trách nhiệm của sở, ngành tham 

mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

- Cần rà soát, đánh giá một cách đầy đủ chương trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp đặc biệt là đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc quản lý và đầu tư các 

công trình thủy nông chưa tốt, một số địa phương không đảm bảo nước tưới trong 

nông nghiệp, UBND tỉnh cần có giải pháp quản lý, đầu tư và sử dụng hiệu quả. 

b) Công nghiệp: 

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc thu hút đầu tư doanh nghiệp sản xuất 

cồn khô tại cụm công nghiệp phú An, huyện Đak Pơ (Huyện đã trình UBND tỉnh từ 

năm 2017). 

c) Đầu tư - Xây dựng: 

- Xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, 

thực tế doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đầu tư vào thành phố HCM và các tỉnh khác 

nhiều hơn là doanh nghiệp thành phố HCM và các tỉnh khác đầu tư tại tỉnh Gia Lai. 

Đề nghị tỉnh quan tâm tạo động lực để các nhà đầu tư trong tỉnh đầu tư vào các 

ngành nghề khác nhau trong tỉnh. 

- Quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng đường vào khu vực vườn Quốc gia Kon 

Ka Kinh,..để thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, có giải pháp thiết thực, tạo 

điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp ngoài tỉnh đầu tư vào tỉnh nhà.  

- Có đại biểu cho rằng việc kêu gọi đầu tư hiệu quả chưa cao là do sự phân 

công trách nhiệm các sở ngành chưa rõ ràng, đề nghị UBND tỉnh phân công nhiệm 

vụ cụ thể, rõ cho các sở, ngành để đạt hiệu quả. 

- Vấn đề thu hút đầu tư, tỉnh đã làm được rất nhiều việc, nhất  là công tác xúc 

tiến đầu tư; tuy nhiên cần có sơ kết, tổng kết đánh giá công tác xúc tiến đầu tư.  

- Phát triển doanh nghiệp, cần đánh giá phân loại làm rõ chất lượng hoạt 

động của các doanh nghiệp, không nên chạy theo số lượng; 

- Hội nhập quốc tế: Gia Lai là tỉnh nông nghiệp rất dễ tổn thương bởi quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế, nếu đánh giá không kỹ thì Gia Lai sẽ thiệt hại rất 

lớn, đề nghị UBND tỉnh đánh giá đầy đủ ưu thế và những mặt yếu để chuẩn bị kỹ, 
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giải pháp ứng phó hạn chế những tác động bất lợi của các hiệp định thương mại 

tự do Việt Nam đã và đang ký kết. 

- Trong thời gian qua tai nạn giao thông tuy giảm 02 chỉ số, nhưng vẫn 

còn xảy ra các vụ gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến đồng bào dân tộc 

tộc thiểu số, nguyên nhân do người điều khiển phương tiện giao thông trong 

tình trạng uống rượu, bia,…Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông cấp 

huyện chưa được trang bị máy đo nồng độ cồn để kiểm soát, xử lý nhằm ngăn 

chặn người vi phạm. Hiện nay các tuyến đường trên địa bàn huyện Kbang bị 

xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân do các phương tiện giao thông quá 

trọng tải lưu hành nhiều nhưng huyện chưa có phương tiện cân tải trọng. Đề 

nghị UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể mua sắm 

phương tiện, thiết bị giao thông. 

- Chỉ đạo xử lý vấn đề nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng chuẩn an toàn 

kỹ thuật củ phương tiện, xử lý các điểm đen để khắc phục tình trạng tai nạn giao 

thông xảy ra trong thời gian tới. 

- Theo báo cáo của UBND tỉnh: Việc đầu tư- xây dựng 6 tháng đạt thấp cả 

khối lượng thực hiện, giải ngân và triển khai các dự án; đại biểu đề nghị cần làm rõ 

trách nhiệm của cơ quan điều hành và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên môn. 

Nguyên nhân vì sao chậm trễ và có giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, các cơ quan 

chuyên môn có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các huyện triển khai đồng bộ, thống 

nhất. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng quản lý việc xây dựng chợ 

tràn lan, không theo quy hoạch, không thuận lợi cho người dân buôn bán. 

- Khu Công nghiệp Nam Pleiku đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng tới nay 

vẫn chưa triển khai. Do đó, đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án triển khai. 

d) Tài chính - Ngân hàng: 

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn cụ thể việc cơ cấu lại thời hạn 

trả nợ tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam để thuận lợi cho người dân vay vốn đầu tư sản xuất.  

- Đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội có giải pháp hỗ trợ để đảm bảo người 

dân tham gia Chương trình vay vốn cho người nghèo sử dụng vốn đúng mục đích, 

tránh tình trạng nợ xấu. 

 - Đề nghị các Ngân hàng có cơ chế giải quyết linh hoạt đối với từng trường 

hợp cụ thể để khoanh nợ, giãn nợ cho các hộ vay vốn trồng cây hồ tiêu bị bệnh chết 

nhanh, chết chậm và tiếp tục cho người dân vay vốn trồng lại cây tiêu trên địa bàn 

tỉnh. 

đ) Tài nguyên - Môi trường 

- Một số đại biểu đề nghị làm rõ việc phân lô bán đất nền trên địa bàn thành 

phố Pleiku diễn ra từ năm 2014 đến nay. Việc phân đất bán nền làm phá vỡ quy 

hoạch thành phố đến 2050, nóng thị trường đất, vi phạm pháp luật về quy hoạch đất 

đai và kinh doanh bất động sản. Việc quản lý nhà nước về đất đai lỏng lẻo; việc cấp 

đất, cấp quyền sử đụng đất chậm, cấp trùng, chồng chéo,. Dân hiến đất nông nghiệp 

cho nhà nước làm dự án, sau đó chủ dự án phân lô bán nền, tăng giá lên nhiều lần, 
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gây bức xúc trong nhân dân. Cần làm rõ vai trò trách nhiệm của UBND tỉnh, các 

ngành chức năng và thành phố Pleiku? có xử lý kiên quyết các tổ chức, cá nhân để 

xảy ra việc này không? Có sự tiếp tay của cán bộ, công chức nhà nước vào việc này 

không? Đề nghị trả lời vấn đề này dứt điểm. Đề nghị trong thời gian tới cần tăng 

cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

cấp huyện. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên 

truyền, giáo dục công chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao đạo đức công vụ đối với 

lĩnh vực trên. 

- Đại biểu phản ánh tình trạng quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua vẫn còn 

nhiều tồn tại, hạn chế như việc vận chuyển lâm sản, phá rừng, đốt rừng làm rẫy còn 

nhiều; có tình trạng “chạy” giấy tờ khi gỗ bị bắt; rừng mất là do có sự tiếp tay của 

các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, kiểm lâm…; việc xử lý các vụ án vi 

phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng triển khai chậm. Đề nghị làm rõ và xử lý 

trong thời gian tới. Ngoài ra, đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cần 

thanh tra, kiểm tra đối với một số doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh 

doanh có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng nếu buôn gỗ lậu, trốn 

thuế thì rút giấy phép kinh doanh. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quản lý chặt chẽ việc khai 

thác cát ven sông Ba tại các huyện Ia Pa, Ayun Pa,… gây sạt lở đất ven sông. Đồng 

thời, đề nghị cần lấy ý kiến người dân và ý kiến của cấp chính quyền cấp xã, huyện 

trước khi cấp phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp. 

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại quy trình, lập và cấp giấy phép khai thác 

khoáng sản. Quy trình hiện tại: quy hoạch, đấu giá, đánh giá tác động môi trường, 

sau đó mới đánh giá trữ lượng. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường 

công tác quản lý  khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét việc cấp phép sản 

xuất, kinh doanh than hoạt tính trên địa bàn tỉnh, vì hiện nay nhu cầu sử dụng than 

không nhiều, lại tiềm ẩn nguy cơ phá rừng cao.  

Văn phòng đăng ký đất đai chỉ trực thuộc tỉnh chưa hợp lý, gây khó khăn cho 

các địa phương khi thực hiện các thủ tục về đất đai. Đề nghị có văn bản kiến nghị 

sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thu hồi 21 ha đất 

đã giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê tại xã An Thành (nay là thị 

trấn Đak Pơ) và 87,24 ha đã giao cho Công ty Cao su Trung Nguyên nhưng chưa thu 

hồi. Hiện nay cả hai diện tích trên đều không sử dụng và bị người dân lấn chiếm sử 

dụng (Chi tiết cụ thể tại Văn bản số 667/UBND-TNMT ngày 10/8/2016 của UBND 

huyện Đak Pơ). 

e) Khoa học- Công nghệ 

- Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ việc xây dựng các thương 

hiệu của các địa phương. 

f) Doanh nghiệp, kinh tế tập thể: 

- Đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm hơn nữa việc hỗ trợ doanh nghiệp phát 

triển vì trong những năm gần đây (năm 2017, 2018) việc hỗ trợ các doanh nghiệp 
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được triển khai rất chậm. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018, đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa 

và nhỏ theo thẩm quyền để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. 

- Đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với các doanh 

nghiệp hoạt động tại khu kinh tế tập trung, theo đó nếu doanh nghiệp nào hoạt động 

không hiệu quả thì thu hồi giấy phép.  

 - Công tác xúc tiến đầu tư tỉnh rất quan tâm nhưng chưa hiệu quả do quy định 

của pháp luật còn chồng chéo. Ngoài ra, qua thực tế cho thấy vẫn còn yếu tố chủ 

quan, chưa tích cực giải quyết các thủ tục để triển khai đầu tư, việc tạo quỹ đất sạch 

cũng chưa được các huyện quan tâm, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể quyết liệt 

hơn đối với các huyện để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này. 

- Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã chưa cao, tỉnh cần có cuộc khảo sát, đánh 

giá về hoạt động của hợp tác xã từ khi thành lập đến nay, để có phương án đảm bảo 

cho hợp tác xã tiếp tục hoạt động, tránh tình trạng một thời gian không đủ điều kiện 

hoạt động bị giải thể. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc UBND các huyện chỉ đạo các 

HTX giải quyết dứt điểm các HTX chưa chuyển đổi thành HTX kiểu mới theo theo 

Luật HTX. Trong quá trình chuyển từ hợp tác xã kiểu cũ sang HTX kiểu mới, 

việc quản lý tài sản công dễ xảy ra sai phạm, đề nghị các cấp, ngành lưu ý trong 

quá trình chỉ đạo.  

- Đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào báo cáo nội dung “Mỗi xã một sản phẩm” 

để đại biểu biết, theo dõi. 

g) Thương mại- xuất nhập khẩu: 

- Đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực 

như buôn lậu xăng dầu, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh ở một số lĩnh vực 

dịch vụ như đào tạo lái xe, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh taxi. 

h) Giao thông - Vận tải:  

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đầu tư xây dựng tuyến đường từ Phú Thiện 

đến đầu thị xã Ayun Pa (17 cây số), do hiện nay mặt đường hư hỏng dẫn đến nguy 

cơ tai nạn giao thông cao. 

- Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 664. 

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ đầu tư đường vào xã Ia Din, huyện 

Đức Cơ vì mùa mưa tràn nước vào nhà dân. 

- Đề nghị đánh giá cụ thể kết quả công trình đường HCM qua huyện Chư  Păh, 

Ia Grai. Đồng thời, đề nghị Chủ đầu tư xem xét đền bù cho các hộ dân bị nứt nhà 

ngoài phạm vi thi công 50m.  

- Đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải việc quy hoạch lại 

Quốc lộ 14 (trước đây được quy hoạch làm đường HCM mốc lộ giới 65m,  hiện nay 

có đường tránh và không thực hiện theo quy hoạch) 

- Có ý kiến đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể việc xây dựng đường giao 

thông nông thôn để phù hợp với vùng miền của tỉnh, không nên quy định chung 

chung độ dày của bê tông là 17-22 cm, theo đại biểu nên quy định độ dày của bê 

tông vùng Đông Nam từ 20-22cm vì vùng này chủ yếu đất cát phù sa nên đất yếu, 

nông sản vận chuyển không qua sơ chế; vùng phía tây từ 17-20cm vì vùng này đất 

đỏ bazan, xe vận chuyển chủ yếu là xe công nông. 
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1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a) Giáo dục - Đào tạo: 

- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó có quy 

định đối với sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, hiện nay việc sắp xếp kiện toàn hệ 

thống trường- lớp học, nhất là công tác xã hội hóa giáo dục mầm non hiện nay có 

nhiều vướng mắc, vì chưa có văn bản của tỉnh hướng dẫn vấn đề này (như huyện 

Chư Sê hiện tại có 500 cháu trong độ tuổi từ 36 tháng đến 5 tuổi không có lớp học 

mẫu giáo). Do đó, đề nghị UBND tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương 

thực hiện. 

- Việc phân luồng học sinh ở cấp THCS và THPT nhất là ở vùng có nhiều 

ĐBDTTS hiện nay ảnh hưởng đến các cháu có học lực không cao, không được tiếp 

tục vào lớp 10 đành phải bỏ học đi làm thuê, cần có giáo dục hướng nghiệp và dạy 

nghề tốt tránh phát sinh tệ nạn xã hội. Cần thống nhất trong ngành giáo dục ở địa 

phương và bố trí việc dạy nghề cho các cháu khi không vào được cấp THPT.  

- Vấn đề xây dựng trường chuẩn quốc gia trong năm 2018 khó đạt theo kế 

hoạch đề ra, vì tiêu chí cơ sở vật chất chưa đảm bảo (như một số phòng học chuyên 

ngành Lý - Hóa – Sinh, sân bóng đá), hiện nay ngành giáo dục không có nguồn lực 

để triển khai, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu bố trí nguồn lực để thực hiện đạt kế 

hoạch. 

- Công tác xã hội hóa giáo dục trong đó có phòng chống đuối nước đã được 

quan tâm, tuy nhiên vẫn có các huyện đến nay chưa triển khai xây dựng hồ bơi như 

huyện Mang Yang, Ia Pa, Đak Pơ, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư. 

- Tình trạng thiếu giáo viên cho năm học 2018 -2019 sau khi sáp nhập lại 

trường lớp vẫn còn nhiều, trong khi dạy tăng ca sẽ không đảm bảo kinh phí chi trả 

do đó đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chính phủ, Bộ Nội vụ cho tuyển đủ số giáo 

viên còn thiếu trong tổng số biên chế được giao hoặc hợp đồng giáo viên (trường 

công lập) để bảm bảo đứng lớp vào đầu năm học tới. 

- Đề nghị kiểm tra, rà soát việc đầu tư, sử dụng các công trình vệ sinh trường 

học đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. 

- Tình trạng học sinh bỏ học ở vùng sâu, vùng xa đã giảm dần, nhưng vẫn 

còn xảy ra; đề nghị trong thời gian tới có giải pháp để các thầy cô giáo dạy ở 

vùng sâu vùng xa cần biết tiếng địa phương để thuận lợi hơn trong công tác giảng 

dạy và vận động học sinh đến lớp. 

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho xây dựng và nhân rộng mô hình Bán trú 

theo đặc thù mỗi địa phương là cần thiết, mô hình này đã được thí điểm ở một số nơi 

trong tỉnh, qua tổng kết đã cho thấy giải quyết được mục tiêu số học sinh ra lớp, hạn 

chế được tình trang học sinh bỏ học và nâng cao chất lượng học sinh người đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

- Đại biểu đề nghị khi thực hiện sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, 

trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục dạy 

nghề theo Nghị quyết 19, tận dụng lại cơ sở vật chất của Trung tâm giáo dục thường 

xuyên để nâng cấp Trường PTDT Nội trú của thị xã thành Trường DT nội trú cấp 2, 

3 cho các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Nam của tỉnh tại 



8 

 

thị xã Ayun Pa, tránh tình trạng lãng phí cơ sở vật chất. Đồng thời, tăng cường hỗ 

trợ chính sách cho giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, tránh tình trạng học sinh bỏ học. 

- Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND sớm có nghị quyết chuyên đề, cố số liệu chính xác 

về việc thiếu giáo viên để báo cáo Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục để tháo gở 

việc thiếu giáo viên, cho hợp đồng. 

- Bất cập trong xây dựng trường, lớp và cơ sở vật chất nhất là xây dựng các 

phòng chức năng để xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia. Đề nghị UBND tỉnh 

cho phép đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh.Yêu cầu UBND cấp huyện trong khả năng 

ngân sách của mình bố trí ngân sách hàng năm của đầu tư công cho vấn đề cấp bách 

trong xây dựng nhà vệ sinh.  

b) Y tế:  

- Đại biểu đề nghị ngành Y tế có kế hoạch điều chuyển, tuyển dụng bác sỹ về 

công tác tại huyện Mang Yang và một số huyện khác còn khó khăn và xây dựng cơ 

chế, chính sách thu hút bác sĩ có trình độ cao. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế hàng năm bố trí một phần kinh phí cho 

các huyện để xây dựng, tu sửa Trạm y tế. 

- Vấn đề xã hội hóa đối với ngành Y tế trong những năm gần đây được tỉnh 

quan tâm và phát triển. Tuy nhiên, tình trạng đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao nghỉ 

việc ra làm tư nhân ngày càng nhiều (theo thống kê của Sở Y tế năm 2017 là 8 

trường hợp và 6 tháng đầu năm 2018 có 14 trường hợp). Do đó, đề nghị UBND tỉnh 

sớm tham mưu Tỉnh ủy, HĐND có cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đội ngũ bác 

sĩ có chuyên môn cao về làm việc tại tỉnh. 

- Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 13 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-

BTC ngày 24/11/2014 về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế, ngày 28/7/2015  Sở 

Y tế tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 700/SYT-NVY về việc thanh toán khám, 

chữa bệnh BHYT vào ngày thứ 7, chủ nhật và Công văn số 710/SYT-NVY ngày 

30/7/2015 về việc chỉ đạo thanh toán khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, 

ngày lễ tại các Trạm y tế xã, thị trấn. Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm y 

tế huyện Kbang đã chỉ đạo các Trạm y tế xã, thị trấn triển khai khám, chữa bệnh 

cho bệnh nhân có thẻ BHYT vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngoài giờ từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng tuần nhưng sau đó không được cơ quan BHXH huyện Kbang và 

BHXH tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, ngày 02/7/2015  Liên bộ Y tế - Tài chính đã có 

Thông tư số Thông tư số 16/2015/TTLT-BYT-BTC về sửa đổi khoản 5, Điều 13 

Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện 

Bảo hiểm y tế. 

Hiện nay Bệnh viện đa khoa huyện Kbang và các Trạm y tế xã không được 

triển khai khám, chữa bệnh và cấp thuốc ngoại trú cho bệnh nhân có thẻ BHYT 

vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngoài giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh giải trình về vấn đề trên. 

c) Văn hóa - Thể thao - Du lịch: 

- Đối với việc phát triển du lịch, đại biểu cho rằng trong thời gian qua du 

lịch của tỉnh thực hiện chưa đạt kết quả, tiềm năng phát triển du lịch nhiều nhưng 
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không thể khai thác, các dịp Lễ, tết không thu hút được du khách đến với tỉnh. Đề 

nghị UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thực hiện đề án phát triển du 

lịch quyết liệt hơn trong thời gian tới. 

- Đề nghị Sở Văn hoá - thể thao du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức, triển khai 

chuẩn bị lễ hội Festival Cồng chiêng Tây Nguyên. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan ban, ngành tăng cường quản lý tốt hơn 

và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quảng cáo, đảm bảo văn minh đô thị, 

khắc phục tình trạng quảng cáo “rác” ở đô thị và các địa bàn dân cư. 

- Đề nghị xem xét những bất cập trong quản lý việc cấp phép kinh doanh 

Karaoke trên địa bàn tỉnh vì hiện nay phát triển nhiều cơ sở so với quy hoạch. 

d) Thông tin - Truyền thông - PTTH: 

- Hiện nay chưa có chương trình phát triển công nghệ thông tin cho doanh 

nghiệp và người dân thì không thể tham gia quá trình đăng ký thủ tục cải cách qua 

mạng được. Đề nghị UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin truyền thông nghiên cứu hỗ 

trợ cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin. 

 - Đại biểu đề nghị cần nâng cao hiệu lực hiệu quả về hoạt động của báo chí. 

Thời gian vừa qua công tác tuyên truyền không kịp thời, phản ứng rất chậm so với 

thực tế yêu cầu của công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về dự án Luật An 

ninh mạng và Luật Đơn vị kinh tế- Hành chính đặc biệt để cho các thế lực thù địch 

lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc chống phá. 

đ) Lao động - Thương binh - Xã hội: 

- Đề nghị UBND tỉnh có phương án giải quyết việc làm cho quân nhân xuất 

ngũ.  

- Tình trạng nợ đọng các loại bảo hiểm xã hội còn nhiều, tỷ lệ người lao động 

tham gia BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp ít, dẫn đến người lao động sẽ gặp khó khăn 

khi thất nghiệp không có việc làm, đề nghị các ngành trong thời gian đến cần tăng 

cường công tác tuyên truyền để người lao động tham gia BHXH và BHTN nhiều 

hơn, kiểm tra xử lý nghiêm các đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm của người lao động.  

- Đề nghị cần ban hành chính sách hỗ trợ cho đối tượng tham gia BHYT hộ 

gia đình (cho người thứ nhất). 

- Thực trạng cho thấy việc dạy nghề cho lao động nông thôn hiện nay chưa 

thực sự hiệu quả, nông dân không thể sống với nghề được đào tạo, đề nghị đánh 

giá đúng mức hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm 

e) Công tác dân tộc: 

- Các công ty đứng chân trên địa bàn huyện Chư Pưh chưa triển khai hợp đồng 

lao động với người DTTS tại chỗ vào làm công nhân như cam kết với tỉnh khi thực 

hiện các dự án, đề nghị UBND tỉnh cần có sự can thiệp để lao động tại chổ được 

nhận vào làm công nhân. 

- Việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống vẫn còn tồn tại, có xu hướng tăng đã 

để lại nhiều hậu quả cho xã hội và tương lai giống nòi. Đề nghị ngành chức năng đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối 

với những trường hợp vi phạm. 

- Có đại biểu cho rằng còn có tình trạng sinh viên là người đồng bào dân tộc 
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thiểu số có trình độ cao thất nghiệp, trong khi đó địa phương thiếu cán bộ là người 

đồng bào DTTS, đề nghị có chính sách tuyển dụng. 

1.3. Xây dựng nông thôn mới 

- Có đại biểu cho rằng công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa 

bền vững, chưa thực chất, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS nghèo còn chiếm tỷ lệ cao. Do đó 

việc người dân tham gia xây dựng nông thôn mới gặp khó khăn, đề nghị trong thời 

gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương cần có các giải pháp quyết liệt hơn. 

- Đại biểu đề nghị cần xem lại công tác xây dựng nông thôn mới đã đúng 

thực chất chưa, cần có giải pháp cho những nơi xây dựng nông thôn mới mà đời 

sống nhân dân còn khó khăn, không đảm bảo nguồn vốn đối ứng. Vấn đề xây 

dựng làng mới gắn với xây dựng nông thôn mới cần quan tâm đến việc giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ các nguồn vốn trong việc phát triển 03 

xã: Yang Bắc, Ia Hội và An Thành, huyện Đak Pơ đạt các chỉ tiêu nông thôn mới. 

- Đề nghị UBND tỉnh sớm có ý kiến trong việc chuyển kết dư 3,4 tỷ trong 

nguồn xây dựng nông thôn mới năm 2017 đề đầu tư làm 01km đường vào khu du 

lịch đồi thông huyện Đăk Pơ. 

1.4. Lĩnh vực nội chính 

a) Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường hơn nữa công tác 

quản lý tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, 

an ninh học đường 

- Theo báo cáo của UBND tỉnh số vụ cháy nổ tăng 54 % so với cùng kỳ; tự tử 

54 vụ, chết 50 người, đuối nước 37 trường hợp, đề nghị UBND tỉnh có giải pháp hạn 

chế tình trạng này. 

- Tình trạng vay tín dụng đen, sử dụng ma túy, tội phạm và tai nạn giao thông 

trong đồng bào dân tộc thiểu số gia tăng, đặc biệt là đối tượng thanh niên. Đề nghị 

UBND tỉnh và UBND cấp huyện phải có giải pháp để giải quyết vấn đề này. Đồng 

thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Việc sử dụng xe ba bánh, xe tự chế, công nông vận chuyển hành khách, hàng 

hóa gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn tồn tại ở một số nơi do phí 

vận chuyển rẻ, phù hợp với địa hình nông thôn. Đề nghị trong thời tới cần có giải 

pháp quản lý đối với phương tiện này. 

b) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương quan tâm hơn đến công tác đối 

thoại với người dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, kịp thời giải quyết 

ngay tại cơ sở, không để khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài,… 

- Công tác đấu tranh, tố cáo trong phòng chống tham nhũng còn hạn chế, đề 

nghị UBND tỉnh xây dựng cơ chế để người dân mạnh dạn trong tố cáo tham nhũng. 

- Trong thời gian gần đây, tình trạng sai phạm trong lĩnh vực chi tiêu tài 

chính nhiều, nhất là trong ngành giáo dục chiếm tỷ lệ cao trong số các vụ việc. 

Đề nghị ngành giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ, viên chức trong 

ngành nhằm hạn chế tình trạng trên.  



11 

 

- Có đại biểu cho rằng trong thời gian qua trong hoạt động của Tòa án nhân 

dân, cơ quan Thi hành án còn bất cập dân đến nhiều vụ khiếu nại, khiếu kiện kéo 

dài, đề nghị làm rõ nguyên nhân và có giải pháp tăng cường công tác thực thi 

pháp luật, nhằm hạn chế tình trạng trên.  

c) Công tác nội vụ: 

- Hiện nay mới chỉ có 8/17 huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Nội vụ Đề án thực 

hiện việc sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo UBND các huyện, thị xã còn lại sớm hoàn chỉnh đề án để triển khai các bước 

tiếp theo theo quy định và sớm trình HĐND tỉnh xem xét quyết định. 

- Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng cần có hướng dẫn việc thực 

hiện Nghị quyết 18, 19 cho có sự thống nhất, đồng bộ giữa các ngành như y tế, giáo 

dục, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Hướng dẫn kỹ việc sắp xếp 

đối tượng dôi dư kể cả biên chế công chức và viên chức, đặc biệt là đội ngũ giáo 

viên, đội ngũ quản lý, phục vụ của các trường.  

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu phong tục, 

truyền thống văn hóa lịch sử của khu dân cư trong quá trình sát nhập thôn, làng, tổ 

dân phố cho phù hợp với thực tế. 

- Biên chế công chức và viên chức trên toàn tỉnh chưa tuyển dụng còn nhiều, 

năm 2017 là 1.889 biên chế (trong đó: Công chức 363 biên chế, viên chức 1.526 

biên chế) số biên chế chưa tuyển tập trung chủ yếu là ngành y tế, đề nghị UBND 

tỉnh có biện pháp tuyển dụng hết số biên chế nêu trên.  

- Đề nghị Sở Nội vụ cần tính toán cho khoa học đối với huyện có nhiều đơn vị 

hành chính và huyện có ít đơn vị hành chính để từ đó có cách phân bổ số biên chế 

cho từng huyện phù hợp và khoa học.  

- Một số địa phương thực hiện công tác cử tuyển chưa tốt, việc tuyển sinh 

chưa gắn với công tác quy hoạch cán bộ và nhu cầu sử dụng của địa phương. Do 

vậy, tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học chế độ cử tuyển thất nghiệp còn nhiều 

(hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 41 sinh viên đã tốt nghiệp đại học theo chế độ cử 

tuyển chưa có việc làm). Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp quan tâm, chỉ đạo. 

d) Cải cách hành chính: 

- Dự án xin cấp phép đầu tư: thủ tục, thời gian giải quyết chậm, nên công khai 

thủ tục, quy trình giải quyết để tạo điều kiện doanh nghiệp đầu tư phát triển. 

- Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 giảm mạnh (tụt 25) và chỉ số PCI (chỉ 

số về năng lực cạnh tranh) năm 2017 tăng chậm (03 bậc) so với năm 2016, đề nghị 

UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn; chỉ đạo quyết liệt các 

sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng chỉ số cải cách hành 

chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. 

Đồng thời chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thành lập trung tâm hành 

chính công. Đi đôi với việc, sửa đối lề lối làm việc, nâng cao đạo đức nghề nghiệp 

của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

2. Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 21/6/2018 về tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách 6 tháng đầu kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2018. 
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- Đề nghị báo cáo giải trình cụ thể các khoản thu chưa đạt so với dự toán và 

giảm so với cùng kỳ (3 khoản), trong đó thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 

và thuế bảo vệ môi trường, chưa rõ ràng, chưa đủ tính thuyết phục. 

- Đề nghị làm rõ nguyên nhân vì sao thời tiết thuận lợi, mưa nhiều nhưng sản 

lượng điện bán ra từ các nhà máy thủy điện lại thấp so với trước đây dẫn đến thu 

ngân sách đạt thấp ở chỉ tiêu này. 

- Có ý kiến cho rằng nợ thuế tỉnh hiện nay là 908,4 tỷ, trong đó có 5 Doanh 

nghiệp nợ gần 100 tỷ, do đó đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới phải có biện 

pháp, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc thu hồi số nợ thuế này, nếu không có biện pháp 

thu hồi thì tình trạng này trong những năm tới sẽ xảy ra nhiều hơn. 

III. CÁC BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN TƯ PHÁP 

- Đề nghị đánh giá chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án dân 

sự trên địa bàn tỉnh, tránh trình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài. 

- Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh mới chỉ đánh giá phần hạn chế 

về án trả hồ sở để điều tra bổ sung, án dân sự, hình sự bị hủy do có lỗi chủ quan 

của Kiểm sát viên ở một số đơn vị cấp huyện mà chưa đánh giá nội dung án sửa, 

hủy cấp tỉnh, đề nghị Viện kiểm sát tỉnh cần bổ sung vào báo cáo. Đồng thời, bổ 

sung nội dung giải quyết khiếu nại tố cáo chưa đề cập đến. Ngoài ra, đại biểu đề 

nghị Viện Kiểm sát tăng cường công tác kháng nghị các vụ việc đúng.  

IV. CÁC BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

 1. Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 25/6/2018 về việc thực hiện Nghị quyết 

số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, 

Kỳ họp thứ Hai “Về việc trồng mới 7.000 ha rừng”: 

- Theo Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 92/NQ-HĐND thì 

trong 2 năm 2017-2018 tỉnh sẽ trồng 14.000ha rừng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

quyết liệt, làm tốt công tác tuyên truyền vận động dân để trồng được 7.000 ha rừng 

năm 2018 và đề nghị làm rõ nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng trong 2 năm 2017-

2018. Cần có định hướng quy hoạch ngành chế biến gỗ gắn với trồng rừng. Tăng 

cường trách nhiệm đối với các cơ quan chức năng về quản lý bảo vệ rừng. 

- Có ý kiến đề nghị nếu năm 2019 chưa đảm bảo kinh phí trồng rừng thì nên 

dừng lại để ưu tiên bố trí kinh phí để chăm sóc diện tích rừng đã trồng trong 2 năm 

qua. 

- Vấn đề quản lý diện tích đất rừng của các Ban Quản lý rừng thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay số liệu diện tích rừng đang quản lý có 

chính xác không? Theo kết luận của Thanh tra tỉnh: Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia 

Grai: từ 2011 đến 2017 được giao 717ha, với tổng vốn 17 tỷ đồng. Đoàn liên ngành 

kiểm tra thực địa 717 ha, thì 306,1 ha không còn rừng. Hằng năm không báo cáo Sở 

chuyên ngành cấp trên, UBND tỉnh. Vụ việc trên đã chuyển các cơ quan điều tra. 

Đặt ra trách nhiệm quản lý nhà nước của Ban Quản lý rừng phòng hộ, việc quản lý 

lỏng lẻo. Thanh tra Sở NN và PTNT đã thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ 

theo Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hay chưa? 

từ đó đến nay thanh tra có phát huy hiệu quả không? phát hiện được những sai sót 

gì? Vai trò của Sở NN và PTNT, có kiểm tra, giám sát các nội dung này hay không? 
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Đề nghị tăng cường tuyên truyền công tác trồng rừng để tránh tình trạng người dân 

chuyển diện tích trồng rừng sang trồng cây khác. Đồng thời, có phương án cây trồng 

cho phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, đảm bảo tỷ lệ cây trồng còn 

sống cao. 

 - Đề nghị UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng theo Dự án 661 

của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.  

2. Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 25/6/2018 về kết quả công tác quản lý 

nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2017 và 6 tháng 

đầu năm 2018: 

- Đề nghị UBND tỉnh chủ trì họp với  UBND các huyện, thị xã, thành phố bàn 

thống nhất phương án về thẩm quyền giao giống cây trồng cho nhân dân để phát 

triển sản xuất nông nghiệp (của huyện hay của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn) để tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo kịp thời cho người dân. 

- Đại biểu cho rằng việc quản lý vận tư nông nghiệp rất quan trọng ảnh hưởng 

trực tiếp đến người nông dân, làm cho đất bạc màu nếu dùng phải phân bón giả, 

thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, hiện nay vấn đề này đang rất bức 

xúc. Tuy nhiên, qua báo của UBND tỉnh về kết quả công tác quản lý nhà nước về vật 

tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 công 

tác thánh tra, kiểm tra xử lý mới dừng lại chủ yếu là nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành 

chính, mức độ xử phạt chưa phản ảnh được sự bức xúc của người dân liên quan đến 

vấn đề này. Một số ngành chỉ thực hiện kiểm tra xử lý theo kế hoạch hàng năm, 

chưa có sự vào cuộc quyết liệt. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp quản 

lý chặt chẽ, xử lý kiên quyết vấn đề này trong thời gian đến. 

Về công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh có đánh giá “Từ năm 2017 đến nay 

trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vật tư nông nghiệp (nhất là phân bón vô cơ, thuốc 

bảo vệ thực vật) là hàng giả, nhái, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trôi nổi trên 

thị trường”. Đại biểu cho rằng đánh giá này chưa phù hợp với ý kiến, kiến nghị của 

cử tri trong thời gian qua về tình trạng vật tư nông nghiệp giả, nhái, kém chất lượng 

(nhất là các loại phân bón) gây thiệt hại cho người sản xuất, ảnh hưởng đến năng 

suất, sản lượng cây trồng, gây ô nhiêm môi trường. 

V. CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

- Đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề các biện 

pháp chung bảo vệ môi trường tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh. 

1. Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân 

tỉnh năm 2019 (Tờ trình số 556/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của HĐND tỉnh). 

2. Dự thảo nghị quyết quy định một số chế độ khoản chi bảo đảm hoạt 

động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. 

- Nhiều đại biểu đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết vì hiện nay 

nhiều nội dung quy định trong Nghị quyết 79 không còn phù hợp với các quy định 

hiện nay. 

- Đề nghị cơ quan trình dự thảo giải trình thêm về dự kiến mức kinh phí tăng 

thêm đối với HĐND các cấp, đại biểu lo lắng về ngân sách cấp huyện, cấp xã không 

đảm bảo chế độ chi cho HĐND đề nghị cần cân nhắc kỹ hơn. 
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- Đại biểu đề nghị làm rõ căn cứ đề nghị cấp trang phục phục vụ Kỳ họp cho 

Công chức Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng thời bổ sung kinh phí trang phục cho công 

chức, người lao động Văn phòng HĐND và UBND huyện, xã phục vụ trực tiếp cho 

HĐND. 

- Đề nghị quy định rõ việc được hưởng chế độ tại Mục 8.1 đối với người vừa 

là đại biểu HĐND cấp tỉnh và là Tỉnh ủy viên thì hưởng theo chế độ nào. 

- Đa số đại biểu thống nhất với dự thảo Nghị quyết và đồng ý với ý kiến thẩm 

tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh. 

3. Dự thảo Nghị quyết về quy định việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

nguồn ngân sách trung ương và nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Tờ trình số 1305/TTr-UBND ngày 

18/6/2018 của UBND tỉnh) 

Nhiều đại biểu thống nhất kiến nghị của Ban KTNS về việc phân bổ nguồn 

vốn sự nghiệp (358 tỷ đồng) trong nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-

2020. 

4. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh 

Gia Lai giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (Tờ trình số 

1370/TTr-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh) 

- Nhiều đại biểu đề nghị UBND tỉnh giải trình rõ kiến nghị của Ban KTNS về 

mục tiêu xóa nhà ở đơn sơ của tỉnh so với Quyết định 2127/QĐ-TTg của của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra cập nhật số liệu quy hoạch ngành, địa phương 

trong chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoàn đến năm 2025 và tầm nhìn 

đến năm 2035 như dụ trù quỹ đất xã hội đến năm 2025 chỉ ở 4/17 đơn vị và đến năm 

2035 chỉ ở 8/17 đơn vị trong khi đó các dự án đang được triển khai ở các huyện 

Krông Pa, Đak Đoa, Mang Yang nhưng không có dự trù đất nhà ở xã hội cho công 

nhân. Dự trù đất nhà ở tự xây đến năm 2025 tại thành phố Pleiku 16,97 ha trong khi 

đó Đak Đoa là 62,96ha; Chư Sê là 59,6ha; Ia Grai là 47,41ha, đến năm 2035 tại Pleiku 

là 10,86ha; Đak Đoa là 82,26ha; Ia Grai là 60,49ha Krông Pa51,14ha. Trong khi đó 

với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, dân số Pleiku lớn, pleiku là đô thị loại I trước năm 

2020, nhân dân có nhu cầu tự xây nhà rất lớn nhưng đến năm 2025 Đak Đoa gấp 3,7 

lần Pleiku, đến năm 2035 gấp 7,6 lần về đất nhà ở dân tự xây là bất hợp lý. 

5. Dự thảo Nghị quyết quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, 

nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo giai 

đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1273/TTr-UBND ngày 

15/6/2018 của UBND tỉnh). 

Đề nghị nâng mức phụ cấp hàng tháng cho cộng tác viên giảm nghèo bằng 0,5 

lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ban 

hành tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP và các Nghị định thay thế nếu có.  

6. Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức chi 

hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1338/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh) 

Xem xét lại quy mô dân số thực tế từng khu vực của tỉnh Gia Lai, để quy định 
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cho phù hợp với tình hình thực tế, bởi quy mô dân số khu dân cư ở tỉnh thấp, khoảng 

200 đến 300 hộ/ 1 khu dân cư. 

(Các Báo cáo và dự thảo nghị quyết khác Đại biểu thống nhất không có ý kiến). 

Trên đây là tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ. Thư ký Kỳ họp báo cáo 

trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XI. Vì thời gian tổng hợp gấp nên sẽ có 

ý kiến chưa tổng hợp trong báo cáo này hoặc chưa tổng hợp sát với ý kiến của 

Đại biểu, Đoàn Thư ký rất mong các vị Đại biểu thông cảm. Kính đề nghị đại 

biểu tiếp tục có ý kiến tại Hội trường./. 

Nơi nhận: THƯ KÝ KỲ HỌP  

- Chủ tọa kỳ họp;  

- Thư ký kỳ họp; 

- Đại biểu tham dự kỳ họp; 

- Lưu VT-TH.  

 

 

       Vũ Tiến Anh 


