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Gia Lai, ngày 06 tháng 12 năm 2018 

             

           (Dự thảo) 
NGHỊ QUYẾT 

Về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh  
giữa hai kỳ họp 6 tháng cuối năm 2018 

 
 

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ BẢY 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 
của HĐND tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Gia Lai 
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét Báo cáo số 107/BC- HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả giải quyết các nội dung phát sinh giữa 
02 kỳ họp trong năm 2018 (từ ngày 01/12/2017 đến ngày 30/11/2018) và ý kiến 
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thống nhất kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ 
họp Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2018 (từ ngày 01/7/2018 đến 
30/11/2018) của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm 10 nội dung, 
trong đó: 01 chủ trương đầu tư dự án và 09 tờ trình xin ý kiến của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

(Có danh mục kèm theo) 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân 
dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XI, Kỳ 
họp thứ Bảy thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ủy ban TVQH; 
- VPQH; VPCP; 
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn; 
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh; 
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổng hợp; 
- Lưu: VT-TH. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Dương Văn Trang 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
Phụ lục  

DANH MỤC  
Nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2018 

(từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/11/2018)  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

STT 
NGÀY 

THÁNG 
VĂN BẢN 

SỐ VĂN BẢN 
TRÍCH YẾU NỘI 

DUNG 
NỘI DUNG 

I  Về chủ trương đầu tư dự án 

1 24/7/2018 572/HĐND-VP Về chủ trương đầu tư 
dự án Hệ thống kênh 
dẫn thuộc Dự án thủy 
lợi Plei Keo, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống kênh 
dẫn thuộc Dự án thủy lợi Plei Keo, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai do Ủy ban 
nhân dân huyện Chư Sê quản lý dự án với tổng mức đầu tư (dự kiến): 
77,7929 tỷ đồng (Bảy mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, chín trăm 
ngàn đồng). 

Quy mô đầu tư (dự kiến):  

Tổng chiều dài kênh khoảng 16,45km (kết cấu kênh bằng bê tông cốt thép 
hoặc ống nhựa HPDE) trong đó: 

a) Kênh chính dài 4,3km. 

b) Hệ thống kênh cấp I dài 12,15km. 

c) Công trình trên kênh bao gồm cống lấy nước, xi phông, cầu máng, cống 
luồn, cống tiêu và các công trình phụ trợ khác. 

Nhóm dự án: Dự án nhóm C trọng điểm.  

Cơ cấu nguồn vốn:  

Ngân sách Trung ương 70 tỷ đồng (nguồn dự phòng ngân sách trung ương 
năm 2018) và ngân sách huyện.  

Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2019. 
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Tiến độ thực hiện:  

- Năm 2018: Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, phê duyệt thiết kế  
bản vẽ thi công và dự toán. 

- Năm 2019: Triển khai thi công, hoàn thành và thanh quyết toán dự án. 

II Về nội dung xin ý kiến 

1 24/7/2018 96/TB-HĐND Kết luận của Thường 
trực HĐND tỉnh  

tại phiên họp ngày 
24/7/2018 

Thường trực HĐND tỉnh chưa thống nhất quy định về tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị thuộc ngành giáo dục 
và đào tạo năm 2018 như nội dung Tờ trình số 1472/TTr-UBND ngày 
09/7/2018 của UBND tỉnh. Lý do: Tại Công văn số 2598/BGDĐT-CSVC 
ngày 26/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến đồng thuận với chủ 
trương đầu tư mua sắm bổ sung máy móc, thiết bị dạy học chuyên dùng 
phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018, 
không có nội dung thống nhất danh mục định mức máy móc, thiết bị chuyên 
dùng phục vụ sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Do vậy, đề nghị 
UBND tỉnh tiếp tục có văn bản xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội 
dung này để Thường trực HĐND tỉnh có cơ sở cho ý kiến. 

2 24/7/2018 97/TB-HĐND Kết luận của Thường 
trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc điều 
chỉnh dự án đường 
nội thị thị xã Ayun 
Pa, tỉnh Gia Lai - 

hạng mục đường quy 
hoạch bao quanh 

Quảng trường 
 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất việc điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án Đường nội thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - hạng mục đường quy 
hoạch bao quanh Quảng trường như sau:  

   Tổng chiều dài tuyến 1.008,01m, gồm 02 nhánh: 

 Nhánh 1: Từ đường Hồ Xuân Hương đến đường Nguyễn Viết Xuân, dài 
640,42m; nền đường rộng 13,5m; mặt đường rộng 10,5m; vỉa hè rộng 
1,5mx2=3m. 

 Nhánh 2: Dài 367,59m, gồm 2 đoạn: 

- Đoạn 1: Dài 272,41m (nối từ đường Hoàng Hoa Thám đến đoạn 2), nền 
đường rộng 10,5m; mặt đường rộng 7,5m; vỉa hè rộng 1,5mx2=3m. 

- Đoạn 2: Dài 95,18m (nối từ điểm cuối đoạn 1 đến giáp với nhánh 1), nền 
đường rộng 13,5m; mặt đường rộng 10,5m; vỉa hè rộng 1,5mx2=3m. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai các bước tiếp 
theo đúng quy định. 
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3 24/7/2018 98/TB-HĐND Kết luận của Thường 
trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh về tiêu 
chuẩn, định mức máy 
móc, thiết bị chuyên 
dùng của các đơn vị 

thuộc ngành y tế 
(đợt1) 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quy định tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng của các đơn vị thuộc ngành 
y tế đợt 1 năm 2018 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 
1345/TTr-UBND ngày 21/6/2018. (Có danh mục kèm theo) 

4 24/7/2018 99/TB-HĐND 
Kết luận của Thường 
trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc điều 
chỉnh dự án Cổng 

Quốc môn - Khu kinh 
tế cửa khẩu quốc tế 
Lệ Thanh, tỉnh Gia 

Lai 

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án Cổng Quốc môn - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai 
tại Văn bản số 876/HĐND-VP ngày 18/5/2016 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh với một số nội dung sau: 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 - 2018. 

- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 47.351 triệu đồng. 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh. 

Đối với nguồn Ngân sách tỉnh: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, cân đối 
bố trí kinh phí còn thiếu của dự án (dự kiến là 2.270 triệu đồng) đúng quy 
định.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai các bước tiếp 
theo đúng quy định. 

5 12/9/2018 107/TB-HĐND 
Kết luận của Thường 
trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc điều 
chỉnh quy mô dự án 
Hồ chứa nước Tầu 

Dầu 2, huyện Đak Pơ, 
tỉnh Gia Lai 

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh quy mô dự án 
Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai tại Văn bản số 
501/HĐND-VP ngày 22/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với 
một số nội dung sau: 

- Dung tích hồ chứa: 3,737 triệu m3 (tăng 585.000m3 so với Quyết định chủ 
trương đầu tư); 

- Chiều dài đập 446,6m (giảm 9,7m so với Quyết định chủ trương đầu tư);  

- Chiều cao đập 26,5m (tăng 1,1m so với Quyết định chủ trương đầu tư). 

  Tuy nhiên, qua giải trình của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công 
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trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa làm rõ các vấn đề Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu trong và sau buổi họp để làm cơ sở cho 
việc báo cáo: Sau khi điều chỉnh giảm chiều dài 9,7m, tăng chiều cao 1,1m 
thì thể tích đập tăng hay giảm để từ đó dung tích hồ chứa tăng 585.000m3 so 
với Quyết định chủ trương đầu tư tại Văn bản số 501/HĐND-VP. Việc tính 
toán kinh phí bồi thường và kinh phí khác khi thay đổi là bao nhiêu; an toàn 
hồ đập sau khi giảm chiều dài, tăng chiều cao như thế nào chưa được làm 
rõ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn hồ đập và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 
hại cho người dân trong vùng dự án, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ủy 
ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện dự 
án. 

- UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai các bước tiếp theo đúng quy 
định.  

- Từ nay trở đi UBND tỉnh khi trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư dự án, công trình cần đảm bảo tính chính xác về số liệu, tránh 
tình trạng điều chỉnh quy mô do nguyên nhân chủ quan của các đơn vị chủ 
đầu tư. 

6 10/10/2018 110/TB-HĐND 
Kết luận phiên họp 

Thường trực HĐND 
tỉnh tháng 10 năm 

2018 

Đối với 02 nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị 
thành phố Pleiku- Hạng mục đường Trần Phú (Tờ trình số 2049/TTr- 
UBND ngày 14/9/2018) và việc điều chỉnh dự án đường tỉnh 662B (xã Ia 
Ake - Chư A Thai, huyện Phú Thiện đi huyện Ia Pa), tỉnh Gia Lai (Tờ trình 
số 2155/TTr-UBND ngày 01/10/2018): Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 
136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP 
 ngày 02 tháng 12 năm 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 không thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND 
tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 
Bảy xem xét, quyết định.  
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7 01/11/2018 114/TB-HĐND 
Kết luận của Thường 
trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh về tiêu 
chuẩn, định mức sử 
dụng máy móc, thiết 
bị chuyên dùng thuộc 
lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo 

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận như sau: 

1. Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 8; Khoản 4, Điều 10 Quyết 
định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và Văn bản số 
4370/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thuận với đề xuất 
tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo của tỉnh Gia Lai năm 2018; việc Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh có ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 
dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo đúng quy trình, thẩm 
quyền. 

2. Về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành giáo dục 
và đào tạo đối với các bậc học, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý 
kiến như sau:  

- Thống nhất thiết bị các bậc học: 

(1) Thiết bị bậc học tiểu học: 16 khoản mục; 

(2) Thiết bị bậc học THCS: 19 khoản mục; 

(3) Thiết bị bậc học THPT, giáo dục thường xuyên và cao đẳng sư phạm: 06 
khoản mục. 

- Riêng đối với thiết bị bậc mầm non, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
đề nghị giảm 01 khoản mục (từ 15 khoản mục xuống còn 14 khoản mục) vì 
khoản mục IX trùng với khoản mục XIII - Phòng tin học. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát lại các 
danh mục cụ thể, tránh trùng lắp (một số thiết bị dùng chung với thiết bị các 
phòng chức năng và thiết bị các bộ môn) để mua sắm đủ số lượng, đảm bảo 
hiệu quả khi sử dụng, tránh lãng phí và thực hiện đúng ý kiến của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tại Văn bản số 4370/BGDĐT-CSVC. 

8 01/11/2018 115/TB-HĐND 
Kết luận của Thường 
trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh về sử dụng 
nguồn kinh phí (từ 
nguồn tăng thu ngân 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận như sau: 

1. Căn cứ Khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, việc 
UBND tỉnh lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách 
cấp mình báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định là đúng 
quy định. 



6 
 

sách tỉnh năm 2017, 
2018) 

 

2. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất để Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng một 
số nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ chi trong năm 2018 như đề nghị của Ủy 
ban nhân dân tỉnh bao gồm 12/12 nội dung, cụ thể như sau: 

- Đối với nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2017 (số tăng thu năm 2017 
còn lại chưa trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý sau khi dành 
nguồn để thực hiện cải cách tiền lương) với số tiền là 26.601 triệu đồng để 
bố trí cho 04 nội dung. 

- Đối với nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2018 (đề xuất phân bổ 80% từ 
nguồn dự kiến tăng thu ngân sách tỉnh được hưởng theo chỉ tiêu phấn đấu) với 
số tiền 100.605 triệu đồng để bố trí cho 08 nội dung. 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

3. Riêng đối với 02 dự án:  

- Kinh phí thực hiện dự án đầu tư màn hình LED và mở rộng hệ thống hội 
nghị truyền hình trực tuyến tại Hội trường 2/9: 3.000 triệu đồng; 

- Hỗ trợ làm đường giao thông từ tỉnh lộ 666 đến làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, 
huyện Mang Yang: 15.000 triệu đồng. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, quy trình thủ 
tục quy định của Luật Đầu tư công để triển khai dự án trong năm 2018. 

 


