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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị  

của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười một và các kỳ họp trước của HĐND 

tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm 

 
  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Mười ba. 
 

 

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

giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; 

 Thực hiện Chương trình số 793/CTr-HĐND ngày 03/01/2020 về chương 

trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 816/KH-

HĐND ngày 06/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát việc giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười một và các kỳ 

họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt 

điểm, ngày 26/6/2020 Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

 Trên cơ sở xem xét Công văn số 2791/UBND-NC ngày 06/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số kiến nghị của cử tri tại Kỳ 

họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI; Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 

28/5/2020 và Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về kết 

quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của 

Thường trực HĐND tỉnh khóa XI; Báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 26/11/2019 

của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Chín và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh 

khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; Báo cáo kết quả giám 

sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại các huyện, thị xã, thành phố; Kết 

quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu tham 

dự phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát cụ thể như sau: 

A. KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

I. Tại các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI (Theo Báo cáo số 

143/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh) 

Qua rà soát các nội dung kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại 

các kỳ họp trước, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 

sở, ngành và địa phương có liên quan tập trung giải quyết xong 23/32 kiến nghị
1
 

                                           
1
 Gồm các kiến nghị số: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 tại phần C  của Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 28/5/2020 và các kiến 

nghị số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 tại Báo cáo bổ sung số 72/BC-UBND ngày 18/6/2020 

của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực 

HĐND tỉnh khóa XI. 
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(chiếm tỷ lệ 71,89%), 07/32 kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm (chiếm tỷ lệ 

21,8%); 02/32 kiến nghị đang giải quyết (chiếm tỷ lệ 6,25%). Kết quả cụ thể như sau: 

 1. Kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm (Theo Báo cáo số 143/BC-HĐND 

ngày 26/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh) 

1.1. Kiến nghị 2.1, mục 2, phần I, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh xử lý 

dứt điểm việc thoát nước ở hạ lưu các cửa xả số 1, 2, 3 thuộc dự án đường Hồ 

Chí Minh (địa bàn tổ 1, 2 phường Chi Lăng, Tp. Pleiku) đảm bảo đúng quy trình 

kỹ thuật, tránh ngập úng và tràn nước xuống ruộng lúa, ao cá, vườn rau của 

người dân (Cử tri thành phố Pleiku) 

Việc đề nghị xử lý thoát nước ở hạ lưu các cửa xả số 1, 2, 3 thuộc dự án 

đường Hồ Chí Minh đã được cử tri kiến nghị tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa 

XI, mặc dù UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần có văn bản kiến nghị 

giải quyết với Cục Quản lý đường bộ III - Tổng cục đường bộ Việt Nam về vấn đề 

này, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Hiện nay dự án đường Hồ Chí Minh đã 

kết thúc, kiến nghị này đã kéo dài nhiều năm, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND 

thành phố Pleiku phân bổ kinh phí xử lý dứt điểm. 

1.2. Kiến nghị 2.6, mục 2, phần I, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh sớm ban 

hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và khai thác chợ trên địa 

bàn tỉnh, để UBND cấp huyện làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Cử tri huyện Mang Yang). 

Tại Văn bản số 727/STP-XD&KTVB ngày 17/6/2019 của Sở Tư pháp về 

việc phúc đáp Văn bản số 792/SCT-QLTM ngày 13/6/2019 của Sở Công thương, 

Sở Tư pháp xác định: Nếu ban hành quyết định nêu trên sẽ vi phạm Khoản 4 Điều 

14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, quy định về hành vi bị 

nghiêm cấm: “Quy định thủ tục hành chính trong ..., quyết định của UBND 

cấp tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt; nghị quyết của HĐND cấp huyện, quyết định của UBND 

cấp huyện, nghị quyết của HĐND cấp xã, quyết định của UBND cấp xã, trừ 

trường hợp được giao trong luật.” 

Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều tỉnh trên cả nước đã ban hành quy định về 

quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và khai thác chợ, như: Kon Tum, Quảng 

Nam, Hòa Bình, Ninh Bình, … Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các 

ngành sớm tham mưu nghiên cứu xây dựng quy trình chuyển đổi mô hình quản lý 

và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh phù hợp, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

1.3. Kiến nghị 2.7, mục 2, phần I, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh thu hồi 

đất của các Công ty đang thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Chư Pưh nhưng 

hoạt động không hiệu quả, sử dụng đất không đúng mục đích và có phương án 

thu hồi giao lại đất cho dân sử dụng (Cử tri huyện Chư Pưh). 

Tại Báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của Thường trực HĐND 
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tỉnh còn 01/06 dự án chưa thu hồi, doanh nghiệp cũng chưa trồng cao su đó là dự 

án trồng rừng của Công ty TNHH TM Đệ Nhất Việt Hàn, Thường trực HĐND đã 

đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, nếu 

Công ty TNHH TM Đệ Nhất Việt Hàn không thực hiện trồng 78ha trong niên vụ 

2019 thì đề nghị thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định. Tuy nhiên đến nay 

Công ty chưa thể triển khai thực hiện dự án, vì 78 ha đất đã bị người dân lấn 

chiếm, canh tác nông nghiệp.  

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, 

đôn đốc thực hiện; nếu Công ty TNHH TM Đệ Nhất Việt Hàn không thực hiện 

trồng 78 ha trong niên vụ 2020 thì đề nghị thu hồi giao cho địa phương quản lý.  

1.4. Kiến nghị 2.5, mục 2, phần II, nội dung: Dự án công viên văn hóa 

các dân tộc tỉnh Gia Lai triển khai thu hồi đất từ năm 2009 theo Quyết định số 

35/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 03 hộ 

dân của xã Ia Der, huyện Ia Grai (Puih Daih, Ksor Nip, Siu Kra) chưa được bồi 

thường, hỗ trợ. UBND huyện cũng đã có văn bản báo cáo và kiến nghị UBND 

tỉnh nhưng chưa có văn bản chỉ đạo giải quyết. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh quan 

tâm, xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho 03 hộ dân trên (Cử tri huyện Ia Grai). 

Tại Báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 26/11/2019, Thường trực HĐND tỉnh 

đề nghị UBND tỉnh tiếp tục giải quyết kiến nghị theo phương án bồi thường thu 

hồi đất, đồng thời chỉ đạo UBND huyện Ia Grai tiến hành kiểm tra, rà soát toàn 

bộ diện tích của các hộ dân thuộc khu vực này, lập phương án xác định giá trị bồi 

thường và UBND tỉnh bố trí kinh phí bồi thường cho các hộ trên.  

Tuy nhiên, đến nay kiến nghị này chưa được giải quyết, đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo, xử lý dứt điểm. 

1.5. Kiến nghị 2.10, mục 2, phần II, nội dung: Hiện nay các hộ dân có đất 

tại khu vực Nông trường tổ 5, tổ 6, thôn 4, xã Trà Đa (thuộc khu vực của tổng đội 

thanh niên xung phong Sông Đà Yaly) đã hoàn thành nghĩa vụ nộp sản lượng cho 

Công ty Sông Đà 4. Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định thu hồi đất để 

giao lại UBND thành phố tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

nhân dân theo quy định để các hộ dân yên tâm đầu tư sản xuất, tái canh cây cà 

phê, ổn định cuộc sống vì hiện nay đa số diện tích cây cà phê ở khu vực này đã 

già cỗi (Cử tri thành phố Pleiku). 

Nội dung này, cử tri đã kiến nghị từ Kỳ họp thứ Chín nhưng đến nay vẫn 

chưa giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định phương án sử dụng đất đối với 

phần diện tích 127,1047 ha đất của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 đối với các hộ 

dân có đất tại khu vực Nông trường tổ 5, tổ 6, thôn 4, xã Trà Đa. 

1.6. Kiến nghị 2.17, mục 2, phần 2, nội dung: Hiện nay trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố hệ thống dây điện, dây cáp mạng, dây cáp truyền hình 

đan xen nhau rất chằng chịt, luộm thuộm gây mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm 

đến tính mạng của người dân (nhất là vào mùa mưa). Đề nghị UBND tỉnh chỉ 
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đạo các đơn vị, tổ chức liên quan sớm khắc phục tình trạng trên  (Kiến nghị do 

Ủy ban MTTQVN tỉnh tổng hợp).  

 UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai, khắc phục và có chuyển biến tích cực  

nhưng trên thực tế vẫn còn chậm, còn nhiều hệ thống dây điện, cáp quang chưa 

đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn đối với các sở, ngành có liên 

quan đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang, làm gọn hệ thống dây điện, dây cáp mạng, 

dây cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh. 

1.7. Kiến nghị 2.21, mục 2, phần II, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh quan 

tâm, chỉ đạo các cấp, ngành bố trí đủ các chức danh lãnh đạo của Trung tâm Y tế 

thị xã theo quy định, giúp Trung tâm ổn định về nhân sự để thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao vì hiện tại chỉ có 01 Phó Giám đốc phụ trách chung (Cử tri thị xã An Khê).  

 UBND tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo Sở Y tế, UBND thị xã An Khê triển khai 

thực hiện, tuy nhiên đến nay Trung tâm Y tế thị xã An Khê chỉ có 01 lãnh đạo, 

chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và yêu cầu công tác của Trung 

tâm Y tế thị xã An Khê. 

  Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tích cực hơn đối với Sở Y tế, UBND thị xã An 

Khê nhanh chóng kiện toàn Ban Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã An Khê theo 

quy định. 

2. Kiến nghị đang giải quyết (Theo Báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 

26/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh) 

 2.1. Kiến nghị 2.8, mục 2, phần I, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

sở, ngành có liên quan có biện pháp tăng cường, phối hợp với các cấp chính quyền 

ở địa phương quản lý các phương tiện tàu thuyền hoạt động vận chuyển người tại 

các điểm du lịch thuộc địa bàn 03 xã Ia Grăng, Ia Khai và Ia O, huyện Ia Grai. Vì 

hiện nay có hơn 150 phương tiện chưa được cấp phép và nhiều chủ phương tiện 

chưa có chứng chỉ hành nghề (Cử tri huyện Ia Grai). 

Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, UBND tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo thực 

hiện, đã giao Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Ia Grai  ban hành các văn 

bản hướng dẫn, triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương tiện 

thủy nội địa nào trên địa bàn huyện Ia Grai được đăng kiểm theo quy định; người 

dân chưa đăng ký tham gia đào tạo để tổ chức tập huấn, sát hạch cấp chứng chỉ 

cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa mặc dù sở Giao thông vận tải và 

UBND huyện Ia Grai đôn đốc triển khai việc đăng kiểm và hướng dẫn người dân 

đăng ký tập huấn để được sát hạch cấp chứng chỉ theo quy định. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Ia Grai 

có giải pháp quyết liệt và kiên quyết xử lý đối với những phương tiện, người điều 

khiển phương tiện thủy nội địa không đảm bảo điều kiện lưu hành. Khi các 

phương tiện hoạt động, kiên quyết không để xảy ra tai nạn do lỗi từ công tác quản lý. 

2.2. Kiến nghị 2.12, mục 2, phần II, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh xem 

xét giải quyết việc Công ty cà phê tỉnh Gia Lai hiện nay đã cổ phần hóa nhưng 
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trước khi cổ phần hóa đã không họp dân, giải quyết chế độ cho công nhân, cũng 

như đền bù hợp đồng không thỏa đáng, gây nên những bức xúc và khiếu kiện cho 

nhân dân (Cử tri huyện Chư Sê) . 

Hiện tại, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Chư Sê lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ cho nhân dân. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh đôn đốc UBND huyện 

Chư Sê đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải quyết những bức xúc của người dân. 

 II. Kiến nghị tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI 

 1. Kiến nghị đã giải quyết xong 

 Tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI, Thường trực HĐND tỉnh 

đã tổng hợp gửi đến UBND tỉnh 34 ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh đã có 

Văn bản số 2791/UBND-NC ngày 06/12/2019 về trả lời và chỉ đạo giải quyết một 

số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI; đến 

thời điểm giám sát, theo yêu cầu giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh có Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 28/5/2020 về kết quả giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND 

tỉnh khóa XI. 

 Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã tiếp thu chỉ đạo, giải quyết xong và 

giải quyết theo lộ trình, quy định 28
2
/34 ý kiến, kiến nghị của cử tri (chiếm tỷ lệ 

82,3%); 04/34 kiến nghị đang xem xét, giải quyết (chiếm tỷ lệ 11,8%); 02/34 kiến 

nghị chưa giải quyết (chiếm tỷ lệ  5,9%). 

2. Kiến nghị đang giải quyết (Theo Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 

28/5/2020 của UBND tỉnh) 

2.1. Kiến nghị 4, phần I, mục A nội dung: 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 (Cử tri thị xã An Khê). 

Theo kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, UBND tỉnh đã nghiêm 

túc tiếp thu, tích cực triển khai, đến nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 02 trạm 

quan trắc môi trường nước tự động và 03 trạm quan trắc không khí tự động; chỉ 

đạo các sở, ngành có liên quan đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài nguyên - Môi 

trường đầu tư phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ công tác 

chuyên môn, từng bước kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động của các 

nhà máy nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. 

2.2. Kiến nghị 8, phần I, mục A, nội dung: 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 

                                           
2
 Gồm 28 kiến nghị số: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34 tại Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI 
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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 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 (Cử tri Chư Sê). 

Nội dung này cơ bản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Chư 

Sê, tuy vậy UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉ đạo triển khai thực hiện đúng thẩm quyền 

và đạt kết quả. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn, vận động người dân thực hiện và kiên quyết xử lý đối với những 

trường hợp cố tình vi phạm xả thải thuốc và rác thải từ các chai lọ hóa chất trong 

quá trình sản xuất, kinh doanh. 

2.3. Kiến nghị 25, phần I, mục A, nội dung: 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) (Cử tri huyện Phú Thiện). 

Dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện với tổng mức 

đầu tư 100 tỷ đồng, đã được UBND huyện Phú Thiện đăng ký vào danh mục đầu 

tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025, hiện nay 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp, lựa chọn danh mục dự án cho kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

2.4. Kiến nghị 26, phần VIII, phần A, nội dung: 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 thiểu số không có đất ở, đất sản 

xuất nên lấn chiếm đất rừng để lập các khu dân cư trái phép (Cử tri huyện 

Phú Thiện).  

Vấn đề này, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phú Thiện rà soát các hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất theo đúng tiêu chí quy định, từ 

đó xác định diện tích đất cần bố trí để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình 

cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện. 

Ngày 23/6/2020, UBND huyện Phú Thiện có Báo cáo số 295/BC-UBND 

về việc báo cáo rà soát, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, theo đó 

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát và xác định đối 

tượng là hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất. Đồng thời, trong thời gian 

tới, UBND huyện tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng theo quy 

định, trình cấp thẩm quyền xem xét. 

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có văn bản đôn đốc UBND huyện Phú Thiện 

sớm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt để triển khai thực hiện.  
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3. Kiến nghị chưa giải quyết (Theo Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 

28/5/2020 của UBND tỉnh) 

3.1. Kiến nghị 1, phần I, mục A, nội dung: 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 (Cử tri thị xã An Khê). 

Ngày 20/02/2020, UBND thị xã An Khê đã tổ chức buổi làm việc với đại 

diện Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi, Nhà máy đường An Khê đối với việc 

đầu tư xây dựng 712 m đường Lê Lợi vào Nhà máy đường An Khê theo hồ sơ 

thiết kế dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt. Qua buổi làm việc, UBND thị xã 

đề nghị Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi sớm triển khai thực hiện trong năm 

2020 theo cam kết và có văn bản thống nhất thời gian thực hiện gửi về UBND thị 

xã An Khê để biết, phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, Công ty cổ phần 

đường Quảng Ngãi vẫn chưa có văn bản gửi UBND thị xã.  

Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến đối với Công ty đường Quảng Ngãi thực 

hiện cam kết và giải quyết dứt điểm kiến nghị này.  

 3.2. Kiến nghị 2, phần I, mục A, nội dung: 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 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 (Cử tri thị xã An Khê). 

Ngày 19/3/2020, UBND tỉnh đã làm việc với Công ty Cổ phần đường Quảng 

Ngãi. Ngày 23/3/2020, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã làm việc với Đảng ủy 

Nhà máy đường An Khê về hoạt động của Nhà máy đường An Khê. UBND thị xã 
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An Khê đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn 

Nhà máy đường An Khê các thủ tục pháp lý, tính toán phương án hỗ trợ để di dời 

các hộ dân khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời đề nghị Công ty Cổ phần đường 

Quảng Ngãi và Nhà máy đường An Khê xem xét thực hiện hỗ trợ để di dời các hộ 

dân (gồm 20 hộ) đang sinh sống tại khu vực này. Công ty Cổ phần đường Quảng 

Ngãi và Nhà máy đường An Khê thống nhất: “Sẽ thực hiện phương án hỗ trợ di 

dời 10/20 hộ dân ở phía Tây đường BTXM từ Nhà máy đi UBND xã Thành An - 

giáp liền kề khu xử lý nước thải của Nhà máy để làm vùng đệm PCCC và bảo vệ 

môi trường”, hiện nay Nhà máy đường An Khê đang lập thủ tục đề nghị UBND 

tỉnh cho chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm căn cứ hỗ trợ, 

di dời 10 hộ dân này. Đối với 10/20 hộ dân còn lại, Công ty cổ phần đường 

Quảng Ngãi chưa có kế hoạch hỗ trợ, di dời, hiện nay các hộ tiếp tục có ý kiến 

kiến nghị đề nghị được hỗ trợ để di dời. 

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, theo dõi và giao cho các Sở, ngành và 

UBND thị xã An Khê quan tâm giải quyết dứt điểm.  

 B. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị tại Kỳ họp thứ Mười một và các kỳ họp 

trước, UBND tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến HĐND tỉnh khóa 

XI theo thẩm quyền và chức trách, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. Các sở, ban, ngành và địa phương đã thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh trả lời và giải quyết các 

kiến nghị của cử tri đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; nội dung giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng 

của cử tri. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiếp thu, thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như:  

- Báo cáo của UBND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm so với thời 

gian quy định
3
 và các kiến nghị của cử tri đã gửi đến kỳ họp trước (Theo Báo cáo 

số 143/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh) chưa được giải 

quyết, tại Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 28/5/2020
4
 của UBND tỉnh về kết quả 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường 

trực HĐND tỉnh chưa báo cáo một số kiến nghị theo Kế hoạch giám sát số 

816/KH-HĐND ngày 06/5/2020, dẫn đến khó khăn trong việc các Ban HĐND 

tỉnh thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

                                           
3
  Đề nghị gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/5/2020, tuy nhiên đến ngày 28/5/2020 UBND tỉnh mới 

ký gửi báo cáo.       
4
 Như Kiến nghị liên quan đến bổ sung biên chế giao các Ban Quản lý rừng Ia Púch và Ia Mơr, huyện Chư Prông; 

việc điều chỉnh địa giới hành chính 02 xã Ia Mơr và Ia Piơr, huyện Chư Prông; giải quyết, bồi thường hỗ trợ cho 

03 hộ dân (Puih Daih, Ksor Nip, Siu Kra) xã Ia Dêr, huyện Ia Grai liên quan đến Dự án công viên văn hóa các dân 

tộc tỉnh Gia Lai; liên quan đến đường giao thông liên xã Chư Rcăm, xã Ia Rsai đã được đầu tư xây dựng hơn 2 

năm nhưng đến nay còn khoảng 4 km chưa bố trí vốn để làm tiếp; vụ Công ty TNHH Thành Thành Công Gia Lai 

(Nhà máy đường thị xã Ayun Pa) gây ô nhiễm môi trường; việc bố trí đủ các chức danh lãnh đạo của Trung tâm Y 

tế thị xã An Khê;... Sau khi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra xong, ngày 18/6/2020 UBND tỉnh mới có Báo cáo số 

72/BC-UBND bổ sung kết quả giải quyết các kiến nghị tại các kỳ họp trước HĐND tỉnh khóa XI. 
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- Việc theo dõi, chỉ đạo giải quyết kết quả các ý kiến, kiến nghị đã giải 

quyết tại các kỳ họp trước của UBND tỉnh còn chậm. Thủ trưởng một số sở, 

ngành chưa thực sự quan tâm, chủ động trong việc chỉ đạo tiếp thu và giải quyết 

kiến nghị của cử tri; công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đối với việc giải quyết 

các kiến nghị cử tri chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, kết hợp 

trong xử lý, giải quyết các kiến nghị của cử tri chưa đồng bộ, chặt chẽ.  

 C. KIẾN NGHỊ 

 I. Đối với UBND tỉnh 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành trong việc thực hiện 

trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của cử tri; có giải pháp nâng cao chất lượng 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của các sở, ngành. 

 - Đối với các kiến nghị đã giải quyết xong, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan 

tâm, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, chỉ đạo. Tiếp 

tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát các kiến nghị 

chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm để chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt 

điểm trong thời gian đến.  

 - Sớm chỉ đạo, giải quyết đối với các kiến nghị đang giải quyết và chưa giải 

quyết nêu trên. 

 II. Đối với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

 Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện việc giám sát các ý 

kiến, kiến nghị cử tri theo Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh. Tiếp tục nâng 

cao chất lượng giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri; thu thập, tổng hợp, phân loại ý 

kiến cử tri chính xác, đúng thẩm quyền; cập nhật thông tin kịp thời, không tổng 

hợp những nội dung đã giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp trước (trừ các nội dung 

tiếp tục phát sinh sau giải quyết kiến nghị cử tri). 

 Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười một và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh 

khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Thường trực 

HĐND kính trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI xem xét, quyết định./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; 

- Lưu: VT-HĐND. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Đặng Phan Chung  
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