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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri  

(Trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI) 

    

Thực hiện Kế hoạch số 822/KH-HĐND ngày 25/5/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh Gia Lai về việc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười ba, 

HĐND tỉnh khóa XI, từ ngày 25/5 đến ngày 15/6/2020 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 49 ý kiến, kiến nghị của 

cử tri; trong đó: Có 01 kiến nghị thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung 

ương
1
; 01 kiến nghị

2
 thuộc thẩm quyền cấp huyện; 05 kiến nghị

3
 UBND tỉnh 

đang trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Mười ba; 04 kiến nghị
4
 

thuộc nội dung phản ánh cá nhân đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết theo quy định;
 
05 kiến nghị

5
 trùng lắp đã được giám sát kết quả giải 

quyết; còn 31 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và 02 

kiến nghị thuộc thẩm quyền của Công ty Điện lực tỉnh, cụ thể như sau: 

A. ĐỐI VỚI UBND TỈNH 

I. Cử tri thị xã An Khê 

1. Cống thoát nước qua Quốc lộ 19 tại lý trình Km78+600m (gần đường Bùi 

Thị Xuân, phường An Phú) được đầu tư xây dựng từ năm 1975, đường kính cống 

nhỏ, qua thời gian bị bồi lấp, nước không thoát kịp, dẫn đến tình trạng khi có mưa 

tại khu vực phía thượng lưu bị ngập úng kéo dài, làm ảnh hưởng đến đời sống 

sinh hoạt của Nhân dân và mất an toàn giao thông tại khu vực này. Năm 2017, 

UBND thị xã đã có nhiều văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ III đầu tư xây 

dựng lại công thoát nước trên, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được đầu tư, tình 

trạng ngập úng lớn còn xảy ra.  

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiến nghị các cơ quan có 

thẩm quyền quan tâm, sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng lại cống thoát nước trên 

nhằm khắc phục tình trạng ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này. 

2. Năm 2019, lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định và tỉnh Gia 

Lai đã thống nhất về việc các cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) của 

                                           
1
 Cử tri huyện Kbang 

2
 Do UBMTTQVN tỉnh tổng hợp 

3
 03 kiến nghị của cử tri thị xã Ayun Pa, 01 kiến nghị của cử tri huyện Kông Chro và 01 kiến nghị UBMTTQVN 

tỉnh tổng hợp 
4
 Cử tri thành phố Pleiku 

5
 03 kiến nghị của UBMTTQ VN tỉnh tổng hợp; 01 kiến nghị của cử tri huyện Chư Prông và 01 kiến nghị của cử 

tri huyện Đak Đoa 
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tỉnh Bình Định
6
 tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với người bệnh do 

Trung tâm Y tế thị xã An Khê, Trung tâm Y tế các huyện: Kbang, Đak Pơ, Kông 

Chro giới thiệu chuyển tuyến. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2020, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Định không tiếp nhận bệnh nhân có thẻ BHYT của thị xã An Khê, điều 

này gây bức xúc cho người bệnh có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh; đồng 

thời, làm ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT 

trên địa bàn thị xã An Khê, thực hiện BHYT toàn dân theo chủ trương của Đảng 

và Nhà nước.  

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh Gia Lai sớm làm việc với 

Sở Y tế, BHXH tỉnh Bình Định để giải quyết tình trạng trên, đảm bảo quyền lợi 

cho người tham gia BHYT. 

3. Trong thời gian qua, Bến xe khách An Khê đã không chấp hành nghiêm 

túc quy định về quy trình giải quyết cho xe ra, vào Bến và các quy định của pháp 

luật về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô; dẫn đến tình trạng xe 

không vào bến chờ, đón khách theo quy định, các cá nhân, doanh nghiệp trên địa 

bàn sử dụng bến xe tự phát để dừng, đỗ xe, đón trả khách không đúng quy định, 

gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên địa bàn thị xã; UBND thị xã đã chỉ 

đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý 

nghiêm các trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định và tổng hợp đầy đủ các 

trường hợp vi phạm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bến đậu xe tự phát trên 

địa bàn, để báo cáo và làm việc với Sở Giao thông vận tải đề nghị chỉ đạo lực 

lượng Thanh tra giao thông tỉnh chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, tuy 

nhiên đến nay tình trạng trên vẫn tiếp tục xảy ra.  

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với 

địa phương để giải quyết dứt điểm tình trạng trên. 

II. Cử tri thị xã Ayun Pa 

4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải quan tâm lắp đặt hệ 

thống điện chiếu sáng công cộng trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thị xã 

Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. 

5. Năm 2019, UBND tỉnh có chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra, đề 

xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông 

nông thôn và giao thông ven đô trên địa bàn tỉnh. Lấy ý kiến tham gia dự thảo của 

UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét (Công văn số 

3236/VP-CNXD, ngày 26/9/2019 của Văn phòng UBND tỉnh). 

Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa ban hành Quyết định về điều chỉnh, bổ 

sung định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông ven 

đô trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 

của UBND tỉnh) gây khó khăn cho việc triển khai Đề án đầu tư phát triển kinh tế 

- xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 04 phường trên địa bàn thị xã, trong 

                                           
6
 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy 

Hòa, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Quy Nhơn. 
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đó có triển khai làm đường giao thông nông thôn trong 09 tổ dân phố, liên quan 

đến định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô. 

Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 02/2011/QĐ-

UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh. 

III. Cử tri huyện Chư Prông 

6. Hiện nay mức phí dịch vụ đo đạc theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm: Đo đạc, 

lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai là quá cao, trong khi đời sống người dân còn gặp 

nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm mức phí dịch vụ đo 

đạc theo quyết định trên. 

IV. Cử tri huyện Chư Pưh 

7. Trên địa bàn huyện Chư Pưh diện tích hồ tiêu các năm qua chết nhiều, 

người dân thực hiện chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả trên diện tích tiêu 

chết. Để đảm bảo chất lượng giống cây trồng. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây 

dựng các Trung tâm sản xuất giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao để phục vụ 

nhu cầu giống cây trồng trên địa bàn tỉnh. 

8. Thực trạng hiện nay trên địa bàn huyện chưa có hồ chứa nước (chỉ có 

công trình hồ thủy lợi Plei Thơ ga đang thi công), thời tiết diễn biến phức tạp, 

hạn hán thường xuyên xảy ra, mực nước ngầm xuống rất nhanh nên không đáp 

ứng được nhu cầu nước tưới trong mùa khô, nếu không có chính sách, chủ trương 

đầu tư các hồ chứa nước thì tương lai sẽ thiếu nước rất nghiêm trọng. Đề nghị 

UBND tỉnh trong giai đoạn đầu tư công 2021-2026 nên quan tâm ưu tiên đầu tư 

các hồ chứa để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh nói 

chung và huyện Chư Pưh riêng. 

9. Hai năm qua, trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng rừng trồng cây keo 

lai từ 1-3 năm bị khô ngọn và chết nhiều, nhất là vào mùa khô, diện tích chết 

chiếm trên 61,33% diện tích trồng nên hiệu quả không cao, rất khó khăn cho công 

tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng, phát triển rừng. Do đó, 

đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với 

các Viện Nghiên cứu lâm nghiệp nghiên cứu, lựa chọn một số giống cây lâm 

nghiệp bản địa, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng địa phương 

để phục vụ công tác trồng rừng đạt hiệu quả.  

V. Cử tri huyện Đak Pơ 

10. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét 

nâng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội 

trú trên địa bàn tỉnh nhằm giúp nhiều em học sinh người dân tộc thiểu số vùng 

kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, có nhiều cơ hội tiếp tục đi học 

Trung học phổ thông như: Học sinh ở xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. 

VI. Cử tri huyện Đức Cơ 

11. Hiện nay xã Ia Dom, huyện Đức Cơ là xã vùng 1, nhưng đặc thù là xã 

biên giới nên người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã có điều kiện kinh tế 
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rất khó khăn. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét miễn, giảm học phí cho con 

em người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. 

12. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm đầu tư xây dựng cầu đi qua khu sản 

xuất nông nghiệp tại khu vực Suối Đôi, làng Mook Trêl, xã Ia Dom vì hiện nay 

người dân đang làm cầu tạm để qua lại, rất dễ xảy ra tai nạn nhất là vào mùa mưa bão. 

13. Đề nghị UBND tỉnh sớm trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh quy 

hoạch 3 loại rừng theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 

HĐND tỉnh để người dân yên tâm sản xuất, canh tác và có cơ sở đề nghị cấp có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. 

VII. Cử tri huyện Đak Đoa 

14. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên 

xã từ huyện Đak Đoa đi huyện Chư Sê (Đoạn từ Quốc lộ 19 xã Tân Bình đi 

xã Hnol, xã Trang, huyện Đak Đoa đến xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê). Hiện 

nay, đoạn đường này đã xuống cấp, nhỏ hẹp, ảnh hưởng đến  việc đi lại của 

người dân. 

VIII. Cử tri huyện Ia Grai 

15. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan sớm giải quyết hỗ trợ cho các hộ dân của 04 xã Ia Sao, 

Ia Hrung, Ia Dêr, Ia Pếch thuộc huyện Ia Grai có diện tích đất làm lúa, đất cà phê, 

hoa màu bị bồi lấp, ngập úng do việc thi công đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến 

tránh đô thị Pleiku (Cử tri thắc mắc cùng tuyến đường này nhưng các hộ dân của 

thành phố Pleiku đã được giải quyết hỗ trợ, còn các hộ dân của huyện Ia Grai 
chưa được hỗ trợ). 

16. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, có biện 

pháp xử lý dứt điểm tình trạng đọng nước, xói lở mặt đường 664 vào mùa mưa, 

gây nguy hiểm cho các phương tiện và Nhân dân đi lại trên tuyến đường này (tại 

làng Lân, xã Ia O, huyện Ia Grai), nguyên nhân là do mặt đường thấp hơn nền nhà 

người dân hai bên Tỉnh lộ và đoạn đường này chưa được đầu tư hệ thống mương 

thoát nước. 

17. Thời gian qua, Tổng Công ty cà phê Việt Nam đã có chủ trương bàn giao 

cho địa phương quản lý các công trình hồ đập thủy lợi do 07 Công ty cà phê trực 

thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam đứng chân trên địa bàn huyện Ia Grai quản 

lý, khai thác để địa phương có biện pháp sửa chữa, nâng cấp phục vụ sản xuất của 

Nhân dân trên địa bàn, đồng thời triển khai chính sách miễn thủy lợi phí đối với 

các hộ dân sử dụng nước từ các công trình này, nhưng đến nay công tác bàn giao 

vẫn chưa hoàn thành. Do đó, để tạo điều kiện cho người dân được hưởng chính 

sách miễn thủy lợi phí trong sản suất nông nghiệp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Tổng Công ty cà phê Việt 

Nam chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao các hồ thủy lợi về địa phương quản lý 

theo đúng quy định.  

IX. Cử tri huyện Ia Pa 

18. Đoạn đường Trường Sơn Đông qua địa phận huyện Ia Pa đã hoàn 

thành, nhưng có nhiều nơi không làm mương thoát nước, mỗi khi trời mưa gây ứ 
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đọng nước và rác thải tràn vào nhà người dân, gây mất vệ sinh môi trường và có 

một số đoạn đường bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa, nâng cấp kịp thời, 

gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh quan 

tâm, kiến nghị lên cấp trên đầu tư đồng bộ hệ thống mương thoát nước và kịp thời 

nâng cấp, sửa chữa những đoạn hư hỏng của tuyến đường Trường Sơn Đông qua 

địa phận huyện Ia Pa. 

19. Hiện nay, trên địa bàn các xã Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó thuộc huyện Ia 

Pa, diện tích đất sản xuất nông nghiệp rất lớn, với các loại cây trồng chủ yếu như: 

Lúa, mía, mỳ… nhưng nguồn nước tưới từ suối Đăk Pi Hao không đảm bảo phục 

vụ tưới tiêu cho cây trồng, nhất là vào thời điểm mùa khô, người dân không chủ 

động được nguồn nước tưới, chỉ trông chờ, phụ thuộc vào thời tiết. Do đó, khi 

thời tiết nắng hạn kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, năng suất cây trồng 

và nguồn thu nhập của người dân từ sản xuất nông nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh, 

các sở, ngành quan tâm khảo sát, đầu tư công trình thủy lợi đưa nước từ hồ Ayun 

hạ, huyện Phú Thiện về huyện Ia Pa để phục vụ tưới tiêu diện tích đất nông 

nghiệp tại các xã Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó. 

20. Trong những năm qua, cử tri huyện Ia Pa nhiều lần kiến nghị về đầu tư 

công trình hồ thủy lợi Ia Tul, huyện Ia Pa để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 

04 xã phía Đông sông Ba (Ia Tul, Ia Kăm, Chư Mố, Ia Broăi). Hiện nay, đời sống 

của nhân dân 04 xã phía Đông sông Ba, huyện Ia Pa đang gặp rất nhiều khó khăn, 

sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nhưng không có nguồn nước tưới ổn định, 

nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp rất ít, cho nên phần lớn lao động tại các 

xã nói trên rời khỏi địa phương vào các thành phố lớn làm công nhân lao động để 

có thêm thu nhập. Do vậy, cử tri huyện Ia Pa tha thiết đề nghị UBND tỉnh tiếp tục 

có ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương quan tâm sớm đầu tư công trình hồ thủy 

lợi Ia Tul để có nguồn nước tưới ổn định phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo điều 

kiện thuận lợi cho Nhân dân 04 xã phía Đông sông Ba, huyện Ia Pa phát triển 

kinh tế. 

X. Cử tri huyện Krông Pa 

21. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng cầu Mlah bắc 

qua sông Mlah đoạn từ xã Ia Mlah sang xã Đất Bằng (cầu nằm trên trục đường 

liên xã Ia Mlah - xã Đất Bằng); hiện tại đường đã được đầu tư mở rộng nhưng cầu 

đã xuống cấp và hẹp (3,5m) không đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương 

tiện giao thông. 

22. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư kéo dài một số tuyến kênh mương thủy lợi hồ 

Ia Mlah sang xã Đất Bằng phục vụ cho 02 buôn: Ma Giai và Ia Pua để lấy nước 

sản xuất và nước sinh hoạt cho Nhân dân. 

XI. Cử tri huyện Kbang 

23. Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Dự án đầu tư ổn định đời sống và 

sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện An Khê - Ka Nak (cụm Kanak) 

giai đoạn 2016-2018 theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự 
án thủy lợi, thủy điện”. 
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XII. Cử tri Kông Chro 

24. Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố 

trí lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại các thôn, làng công tác 

quản lý địa bàn còn gặp khó khăn, nhất là đối với các thôn, làng có địa giới hành 

chính lớn, dân cư phân bố rộng, trong khi lực lượng công an xã, thôn mỏng (do 

giảm về số lượng). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh xem xét, điều chỉnh 

số lượng công an viên cấp xã cho phù hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

XII. Cử tri huyện Mang Yang 

25. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với Cục 

quản lý đường bộ III.4 rà soát, khắc phục hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 19 

(ngã 3 thị trấn Kon Dơng, đường vào Trung tâm Thương mại huyện, Cổng trụ sở 

tổ dân phố 3; đoạn thôn Châu Khê, xã Đăk Yă) vì khi mưa to, nước ngập lên mặt 

đường (có nơi đến 20cm), nhiều đoạn nắp đậy rãnh thoát nước bị hư, mùi hôi thối 

dưới hố ga bốc lên làm ảnh hưởng đến người dân.  

26. Hiện nay đa số đội ngũ cán bộ y tế thôn, làng trên địa bàn huyện chưa 

qua đào tạo (vì nhiều người trước đây đã được đào tạo nhưng nay đã lớn tuổi, có 

người bỏ việc, chết), đồng thời trên địa bàn huyện Mang Yang còn thiếu 03 viên 

chức dân số - KHH gia đình cấp xã (Kon Chiêng, Đak Jơ Ta, H’ra). Để đảm bảo 

công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và công tác KHH gia đình tại cơ sở, đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế mở các lớp đào tạo y tế thôn, làng và bồi dưỡng 

chức danh dân số cấp xã. 

27. Năm 2020 một số xã trên địa bàn huyện Mang Yang đăng ký sử dụng 

nguồn ngân sách xã (từ nguồn thu tiền sử dụng đất) để đầu tư danh mục: Lắp đặt 

hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường của các thôn, làng xây dựng nông 

thôn mới, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội ở nông 

thôn. Tuy nhiên, theo các Hạng mục công trình được quy định tại Nghị quyết số 

57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017, Nghị quyết số 84/2018/NQ-HĐND ngày 

12/7/2018 và Nghị quyết số 104/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND 

tỉnh thì không có Hạng mục điện chiếu sáng, nên huyện không có cơ sở để thống 

nhất danh mục và định mức (%) hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các xã thực 

hiện. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh việc bổ sung danh mục đầu 

tư hạ tầng điện nông thôn cho các xã thực hiện, góp phần hoàn thành các tiêu chí 

về nông thôn mới ở các thôn, làng và các xã trên địa bàn huyện. 

XIV. Cử tri thành phố Pleiku 

28. Theo quy định, trẻ sơ sinh mới sinh ra được lấy máu gót chân để xét 

nghiệm sàng lọc sức khỏe nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không thực 

hiện việc này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện. 

29. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tăng cường công 

tác quản lý lao động là người nước ngoài chặt chẽ hơn nữa tránh để ảnh hưởng 

đến an ninh chính trị của địa phương. 
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30. Đề nghị UBND tỉnh xem xét việc vận hành khai thác, sử dụng hồ Thủy 

lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông, công trình đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được đưa 

vào sử dụng, phục vụ sản xuất của Nhân dân. 

31. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có ý kiến đề nghị cấp Bảo hiểm y tế cho 

lực lượng Bảo vệ dân phố. Vì thực trạng hiện nay khi lực lượng tham gia làm 

nhiệm vụ gặp sự cố phải đến cơ sở y tế để khám và điều trị nhưng không được 

hưởng bảo hiểm y tế. Như vậy là thiệt thòi và mất đi tính chất động viên cho 

lực lượng. 

B. NGÀNH ĐIỆN LỰC 

1. Hiện nay giá điện sinh hoạt quy định 06 bậc (trong đó bậc 01 có 50kw), 

nhân dân sử dụng điện đa phần ở bậc 3 trở lên nên giá điện rất cao (cao hơn rất 

nhiều so với điện sản xuất). Đề nghị ngành điện quan tâm, điều chỉnh cho phù 

hợp (Cử tri thị xã Ayun Pa). 

2. Đề nghị ngành điện quan tâm, nâng cấp hệ thống dẫn tải trên địa bàn 

huyện đặc biệt là một số xã vùng sâu, vùng xa để Nhân dân đầu tư điện năng 

lượng mặt trời áp mái, công trình điện nhỏ bán cho ngành điện lực nhằm tăng thu 

nhập cho Nhân dân (Cử tri huyện Krông Pa). 

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 

Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI, đề nghị UBND tỉnh và ngành Điện lực xem xét trả 

lời cho cử tri và đại biểu HĐND tỉnh biết tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh 

khóa XI./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- TT. HĐND các huyện, thị xã, TP; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Công ty Điện lực tỉnh Gia Lai; 

- Lưu: VT-HĐND. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT.CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        Đặng Phan Chung 
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