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Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Khóa XI từ ngày 08 - 10/7/2020 đã 
chia làm 04 tổ để thảo luận. Qua thảo luận tại các tổ đã có trên 89 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 tỉnh và UBND tỉnh. Hầu hết các ý kiến cho 
rằng: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn 
kết, thống nhất, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị kinh tế-xã hội của tỉnh 
trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng, an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. 

Có một số ý kiến đóng góp về những tồn tại, hạn chế và một số vấn đề 
cần lưu ý, các kiến nghị, đề xuất đối với từng nội dung cụ thể, Thư ký Kỳ họp 
tổng hợp báo cáo Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI như sau: 

I. CÁC BÁO CÁO CỦA HĐND TỈNH 

1. Các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND 
tỉnh 6 tháng năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

- Đa số các đại biểu đánh giá cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, 
Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020. 
Hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh ngày càng hiệu quả, 
thiết thực hơn, như: Công tác chuẩn bị cho giám sát, hậu giám sát được 
Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt; công tác tổ 
chức kỳ họp có chuyển biến tích cực, đã hạn chế việc đọc báo cáo tại kỳ 
họp, thời gian đại biểu nghiên cứu, thảo luận tăng lên so với thời gian tổ 
chức kỳ họp, đây là cách làm khoa học đề nghị tiếp tục thực hiện trong 
những kỳ họp sau.  

- Trong quá trình hoạt động của HĐND tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, 
đề nghị HĐND tỉnh khắc phục trong thời gian tới như: Hoạt động giám sát của 
đại biểu và Tổ đại biểu vẫn chưa được phát huy; Đề nghị đại biểu cần nâng 
cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức ở cấp xã và nhất là việc 
các cơ quan, ban ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri ngay tại 
buổi tiếp xúc một cách hiệu quả nhất. 

- Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 05/02/2007 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức 
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tăng cường làm cán bộ chủ chốt cấp xã (Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, 
công chức tăng cường làm cán bộ chủ chốt cấp xã: Hỗ trợ lần đầu đối với cán 
bộ, công chức được tăng cường làm cán bộ chủ chốt cấp xã: 1.000.000 
đồng/người. Trợ cấp hàng tháng trong thời gian tăng cường: Cán bộ, công 
chức tỉnh xuống xã: 1.000.000 đồng/người/tháng; Cán bộ, công chức cấp 
huyện xuống xã: 1.000.000 đồng/người/tháng; Cán bộ chủ chốt từ xã này được 
điều động sang xã khác: 500.000 đồng/người/tháng) từ năm 2007 đến nay đã 
13 năm, hiện tại rất thấp và không còn phù hợp, đề nghị ban hành quy định 
mới nâng mức hỗ trợ đối với các nội dung nêu trên. 

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn có trường hợp hỗ trợ người dân gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19 không đúng đối tượng theo quy định tại Quyết định 
số 19/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về 
việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19”. Đề nghị HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

2. Báo cáo số 164/BC-HĐND ngày 01/7/2020 của HĐND tỉnh về kết 
quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh “Tình hình cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên 
địa bàn tỉnh”.  

Đa số đại biểu thống nhất với kết quả giám sát của HĐND tỉnh về “Tình 
hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình 
và cá nhân trên địa bàn tỉnh”, đề nghị đối với số GCNQSDĐ đã hoàn thành 
nhưng chưa trao đến tay người dân còn nhiều (toàn tỉnh còn 30.752 giấy), đề 
nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND cấp huyện khẩn trương xử lý số 
GCNQSDĐ này đến tay tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. 

3. Báo cáo số 167/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về 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. 

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm và có giải pháp chỉ đạo quyết liệt đối với 
việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị đã được Thường trực HĐND tỉnh giám sát 
và kiến nghị. 

II. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH 
1. Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 
công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

- Đa số đại biểu HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của 
UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá để có giải 
pháp khắc phục khó khăn, tồn tại, như: Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế giảm so 
với cùng kỳ và không đạt kế hoạch như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu 
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năm 2020 (GRDP) ước đạt 4,16% (kế hoạch 2020: 8,2%); thu ngân sách trên 
địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 2.090 tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán trung ương 
giao, bằng 40,2% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 7,2% so với cùng kỳ; giá trị 
sản xuất nông - lâm - thủy sản (giá so sánh 2010) ước đạt 8.920 tỷ đồng bằng 
29,7% so với kế hoạch (kế hoạch 2020: 30.030 tỷ đồng),... Công tác đảm bảo 
trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác giáo dục 
vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn nhất là công 
tác duy trì sỹ số học sinh người DTTS. Việc thanh quyết toán khám chữa bệnh 
BHYT còn chậm; Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng thẻ 
BHYT còn lỏng lẻo, để xảy ra sai phạm trong việc cấp thẻ BHYT. Việc tuyển 
dụng bác sỹ theo kế hoạch đạt thấp, tình trạng bác sĩ thôi việc, chuyển công tác 
vẫn chiếm tỷ lệ cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhiều Trung tâm Y tế 
cấp huyện xuống cấp nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng. 

- Có ý kiến đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng 
cuối năm 2020 một số nội dung như sau: Đề nghị thông tin, khuyến cáo đầy đủ 
với doanh nghiệp và người dân về những mặt được và hạn chế của lĩnh vực sản 
xuất điện mặt trời áp mái; xây dựng chiến lược phát triển số hóa cho doanh 
nghiệp; khuyến khích các sản phẩm nông sản thuộc chương trình OCOP đưa vào 
bán tại siêu thị Coop Mart Pleiku; hướng dẫn và hỗ trợ cho doanh nghiệp nông 
dân và HTX nông nghiệp xây dựng truy xuất nguồn gốc hàng hóa để đảm bảo 
điều kiện xuất khẩu nông sản sang các thị trường Châu Âu và thị trường nội địa. 

1.1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Nông lâm nghiệp - Thủy lợi: 

- Đề nghị UBND tỉnh tập trung nguồn lực phát triển chuỗi giá trị trong sản 
xuất nông nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân sản xuất nông 
nghiệp, nhất là quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho cá nhân, doanh nghiệp trong 
phát triển cây ăn trái, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, gắn với bảo vệ môi trường. 

- Vấn đề trồng rừng thời gian vừa qua địa bàn huyện Chư Pưh chủ yếu 
trồng cây keo lai, hiện nay số cây này chết trên 60% 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 và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành có liên quan 
nghiên cứu, lựa chọn một số cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của 
từng địa phương để phục vụ công tác trồng rừng đạt hiệu quả. 

- Hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán thường xuyên xảy ra và kéo 
dài trên diện rộng, mực nước ngầm xuống nhanh nên không đáp ứng được nhu 
cầu nước tưới trong mùa khô cho bà con nông dân, do đó đề nghị UBND tỉnh và 
các ngành quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng các hồ chứa nước nhằm đảm bảo 
nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 107/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 
nội đồng và tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước tưới trên địa bàn tỉnh trong quá 
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trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn, đề nghị cơ quan tham mưu xây 
dựng nghị quyết hướng dẫn và giải thích rõ: “Tổ chức thủy lợi cơ sở là như 
thế nào? Quy hoạch xã thực hiện theo Luật Thủy lợi, Luật Quy hoạch hay 
Luật Xây dựng ?”. 

- Tại huyện Đak Đoa phần diện tích rừng giao cho Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Bắc Đak Đoa quản lý không tốt, vẫn còn xảy ra tình trạng diện tích 
đất rừng bị người dân lấn chiếm, phối hợp công tác với địa phương không chặt 
chẽ. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo đối với Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Bắc Đak Đoa khắc phục các tồn tại nêu trên. 

 - Có ý kiến cho rằng việc giao cho địa phương quản lý rừng và khoán bảo 
vệ rừng không hiệu quả đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giao rừng, khoán bảo vệ 
rừng cho hộ gia đình, hoặc nhóm hộ quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức tổng kết kiểm tra, rà soát 
đánh giá lại diện tích trồng rừng có hiệu quả. 

- Việc Chuyển đổi rừng nghèo trồng cao su, hiện đã trồng khoảng 30.000 
ha, có diện tích bị chết, diện tích chưa trồng khoảng 10.000 ha đang bỏ hoang, 
đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất Trung ương để phát triển các loại cây 
trồng khác có hiệu quả hơn đối với diện tích trên. 

- Đại biểu đề nghị UBND tỉnh sớm thành lập Trung tâm Nông nghiệp 
công nghệ cao của tỉnh nhằm định hướng và cung ứng giống và các sản phẩm 
để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Đầu tư - Xây dựng - Giao thông vận tải: 

- Về phát triển năng lượng tái tạo (điện áp mái, điện mặt trời), nhiều 
doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, phát triển dưới 01 MW thì không phải xin phép 
đầu tư xây dựng mà chỉ đăng ký đấu nối với Công ty Điện lực tỉnh; trong khi 
rất nhiều cá nhân doanh nghiệp cùng triển khai thực hiện kết hợp đầu tư trang 
trại nông nghiệp với đầu tư điện áp mái, nên rất khó cho công tác quản lý của 
địa phương, cần có quy định cụ thể đối với việc này để đảm bảo cho công tác 
quản lý nhà nước sau này. 

- Ngày 06/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
13/2020/TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. 
Khả năng đấu nối của tỉnh Gia Lai khoảng 480 MW, các doanh nghiệp đã đăng 
ký thực hiện lớn hơn 600 MW; nguồn vốn đầu tư lớn hơn 6.000 tỷ đồng là một 
nguồn lực cho phát triển chung của tỉnh trong năm 2020, nhưng hiện nay, các 
doanh nghiệp đang vướng mắc về vấn đề xây dựng trang trại chăn nuôi, nhà 
trồng nấm, trồng dược liệu,... trên đất nông nghiệp. Cụ thể là phải xây dựng 
trang trại trên đất nông nghiệp khác, mà việc chuyển đổi từ đất trồng cây lâu 
năm, đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác không thực hiện đăng 
ký biến động được, do các địa phương chưa có kế hoạch sử dụng đất năm 
2020. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các 
địa phương được phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp hàng 
năm khác để tạo điều kiện cho người dân xây dựng điện áp mái kết hợp chăn 
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nuôi, trồng nấm, trồng dược liệu,... 

- Đề nghị Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành quy định 
về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị Sở Giao thông - Vận tải khi thực hiện các dự án xây dựng công 
trình giao thông phải có thông báo đến chính quyền địa phương biết để phối 
hợp thực hiện. 

c) Tài chính - Ngân hàng: 

Hiện nay, tình hình tiếp cận các nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh cũng 
như khoanh nợ, giãn nợ sau dịch covid -19 cho doanh nghiệp còn nhiều bất cập. 
Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Ngân hàng nhà nước tạo điều kiện thuận lợi, 
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

d) Khoa học - Công nghệ: 
 - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc phối hợp với 
Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản - Bộ NNPTNT khảo sát, kiểm 
tra sản xuất tiêu thụ mía đường tại Nhá máy đường An Khê (từ ngày 22/01 - 
24/01/2019); Sở KHCN, Sở NNPTNT đã tham gia đoàn kiểm tra và Sở đã kiến 
nghị Bộ NNPTNT xem xét điều chỉnh, sửa đổi một số điểm tại Quy chuẩn Kỹ 
thuật Quốc gia  QCVN 01-98:2012/BNNPTNT về chất lượng mía nguyên liệu 
như: Tại điểm 2 “về khắc phục tồn tại”: Mục 2.4. Phương pháp xác định Chữ 
đường của mía nguyên liệu: “Công thức tính Chữ đường (CCS) được lập trình 
sẵn trên phần mềm máy tính, thực hiện đo độ Brix (Bx) và độ Pol như trên, khi 
kết quả thể hiện trên máy đo ổn định, nhân viên kiểm nghiệm bấm máy để 
chương trình tự động tính kết quả Chữ đường CCS, lưu vào máy theo mã số 
của lô hàng và chuyển sang bộ phận thanh toán và công bố với người bán 
mía”. Trên tinh thần đó, Đoàn của Bộ NNPTNT có Văn bản số 135/CBTTNS-
CB ngày 19/2/2019 của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường nông sản về kết 
quả khảo sát, kiểm tra sản xuất, tiêu thụ mía đường và thực hiện Quy chuẩn 
Quốc gia chất lượng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đề nghị HĐND 
tỉnh có kiến nghị với Bộ NNPTNT trong quản lý Nhà nước về xác định Chữ 
đường mía nguyên liệu: Xem xét nghiên cứu chỉnh sửa QCVN 01-
98:2012/BNNPTNT cho phù hợp, bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi 
của người sản xuất trồng mía nguyên liệu vì đây là trị số dùng làm căn cứ để 
xác định chất lượng mía trong giao dịch mua, bán mía. 

 đ) Tài nguyên - Môi trường: 

- Hiện nay, mức phí dịch vụ 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 là 
quá cao, trong khi đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là người 
đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm mức 
phí dịch vụ đo đạc để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đo đạc 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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- Đại biểu có ý kiến, thời gian qua số doanh nghiệp đầu tư về chăn nuôi 
phát triển khá nhanh và đã ảnh hưởng đến vấn đề môi trường, nhiều trang trại 
chăn nuôi vi phạm; đề nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương cần 
phải quản lý việc các doanh nghiệp, cá nhân phát triển trang trại bắt đầu tư 
khâu xây dựng, thực hiện đúng hồ sơ đầu tư xây dựng để đảm bảo đến vấn đề 
môi trường trong quá trình sản xuất, chăn nuôi. 

- Tình trạng ô nhiễm nguồn nước, do người dân sử dụng thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ nhiều, trong khi người dân vùng đồng bào DTTS vẫn sử dụng 
nguồn nước giọt nhiều do vậy ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đề nghị các 
địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân sử dụng nguồn 
nước hợp vệ sinh trong thời gian tới. 

- Đề nghị UBND thành phố Pleiku cần quan tâm đến công tác vệ sinh môi 

trường đô thị, đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần làm cho thành phố xanh, 

sạch đẹp, xứng đáng là Đô thị loại 01 trực thuộc tỉnh. 

- Tình trạng cấp giấy phép khai thác khoáng sản chưa theo quy hoạch xảy 
ra nhiều, do đó đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp chấn chỉnh tình trạng này 
và quản lý chặt chẽ hơn. 

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a) Y tế:  

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình hình dịch bệnh bạch hầu (huyện 
Đăk Đoa đã xuất hiện 16 ca bệnh có 01 người tử vong) do đó đề nghị UBND 
tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác phòng chống 
dịch (phát tờ rơi, clip tuyên truyền...) để vận động người dân hiểu, ủng hộ và 
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.  

- Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, 
sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế cho phép những trường hợp thỏa thuận tạm hoãn 
thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương, nghỉ việc luân 
phiên từ 14 ngày trở lên trong tháng vẫn được đóng bảo hiểm y tế bắt buộc 
theo đối tượng có quan hệ lao động để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế liên 
tục không bị gián đoạn của người lao động. 

- Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay được nhân dân rất quan tâm, 
đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

b) Văn hóa - Thể thao - Du lịch: 

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét sớm có chính sách quy định tiền 
thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên, đoàn thể thao lập thành tích tại 
đại hội, giải thi đấu thể thao cấp quốc gia, cấp khu vực, cấp tỉnh, cấp huyện áp 
dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
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 - Tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 
dục thể thao để góp phần phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương. 

- Đề nghị Sở Thông tin- Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
sử dụng công nghệ để quảng bá du lịch của tỉnh, đồng thời phát triển du lịch 
cần phải gắn liền với Văn hóa dân tộc, quan tâm kết nối các doanh nghiệp 
nhằm phát huy tiềm năng du lịch của tỉnh. 

- Có đại biểu đề nghị, thực hiện chủ trương sẽ chuyển đổi truyền hình 
tương tự mặt đất (Analog) sang kỹ thuật số, nhưng qua khảo sát một số vùng 
lõm, địa phương không bắt được tín hiệu, vì vậy đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ 
cho hộ nghèo, đối tượng chính sách ở các vùng trên phương tiện có thể xem 
truyền hình kỹ thuật số. Tỉnh quan tâm, đầu tư phương tiện, trang thiết bị hiện 
đại để ngành PT-TH thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao vì các phương 
tiện hiện có như xe màu, camera,.. đã lâu năm, xuống cấp, hư hỏng. 

c) Giáo dục và đào tạo: 

- Theo Báo cáo của UBND tỉnh tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở cấp 
THCS đạt thấp (70,75%), có đại biểu đề nghị cần có sự so sánh số liệu này so 
với cùng kỳ năm trước và làm rõ nguyên nhân tại sao tỷ lệ này đạt thấp. Đồng 
thời cần đánh giá lại công tác phổ cập THCS của tỉnh. 

- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là ở cơ sở trong việc duy trì, 
đảm bảo sỹ số học sinh, nhất là con em đồng bào DTTS trong năm học 
2020-2021. 

d) Công tác lao động - Thương binh - Xã hội: 

Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị quyết 
số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ  và Quyết định số 15/2020/QĐ-
TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng mở rộng đối tượng 
hỗ trợ bao gồm cả người lao động phải nghỉ việc luân phiên không chỉ tại các 
doanh nghiệp mà cả các đơn vị sự nghiệp và các cơ sở kinh doanh khác, đồng 
thời không gắn điều kiện của người lao động với điều kiện của doanh nghiệp 
để người lao động thực sự khó khăn có thể tiếp cận được gói hỗ trợ này; đối 
với đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 
việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, đề nghị bỏ điều kiện 
về thu nhập “không có thu nhập, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo” và 
thời gian áp dụng đến hết tháng 12 năm 2020. 

đ) Công tác dân tộc: 

- Công tác giảm nghèo trong thời gian qua được các cấp, các ngành quan 
tâm chỉ đạo, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp quyết 
liệt hơn nữa trong công tác giảm nghèo, đặc biệt quan tâm chỉ đạo các địa 
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phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án giảm nghèo để 
đảm bảo hoàn thành kế hoạch giảm nghèo 2,54% trở lên trong năm 2020. 

- Năm 2018, UBND Tỉnh triển khai áp dụng mức hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận 
nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 
năm 2018 với mức hỗ trợ tối đa 16,2 triệu đồng/hộ đối với hỗ trợ bò giống. 
Mức hỗ trợ này chỉ áp dụng trong năm 2018. Tuy nhiên năm 2019, 2020 
UBND tỉnh chưa trình HĐND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ này, đề nghị UBND 
tỉnh có giải pháp khắc phục. 

- Có đại biểu cho rằng vẫn còn tình trạng cấp phân bón, giống cây trồng 
cho các hộ thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhưng không có đất sản 
xuất, không đúng thời vụ,.. đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hơn nữa 
công tác thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện các chính sách, hướng dẫn địa 
phương trong việc triển khai thực hiện chính sách, để kịp thời tháo gỡ những 
khó khăn ngay tại cơ sở. 

1.3. Xây dựng nông thôn mới 

Những năm trước đây khi triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới thì 

các làng, xã đăng ký đều có những thuận lợi nhất định nên việc triển khai thực 

hiện đều đạt; hiện nay tại nhiều làng, xã đăng ký xây dựng nông thôn mới 

nhưng vẫn còn khó khăn, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng 

nhất là các các tiêu chí về giao thông, trường học. 

1.4. Lĩnh vực nội chính 

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

- Tình hình an ninh trật tự có diễn biến phức tạp, các loại tội phạm như: 

Đánh bạc, ma túy, mua bán, tàng trữ gỗ,.. có chiều hướng gia tăng, đề nghị có 

giải pháp từng bước giải quyết vấn đề trên. 

- Tuy tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí, nhưng số người chết vẫn còn 

cao nhất là đồng bào DTTS, đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 

dục nhất là vùng DTTS, đặc biệt là trong thanh thiếu niên. 

- Có ý kiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, 

đua xe trái phép và xử lý nghiêm các trường hợp chưa đủ tuổi cấp giấy phép 

lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ trật 

tự an toàn tại Trụ sở các cơ quan tư pháp nói chung, đặc biệt là tại Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh vì hiện nay một số công dân lợi dung quyền khiếu nại đã 

đến trụ sở các cơ quan tư pháp gây mất trật tự, xúc phạm danh dự của cán bộ, 

công chức thi hành nhiệm vụ. 
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- Thời gian gần đây, tình trạng lộ, lọt thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị 
và lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước ngày càng xảy ra nhiều, vì vậy đề nghị 
UBND tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, có chế tài xử 
lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.  

b) Công tác nội vụ: 

- Việc xét tiêu chuẩn thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức là người 

đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, theo quy định phải có chứng chỉ Jrai là không 

phù hợp. Do đó, đề nghị UBND tỉnh có kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem 

xét lại tiêu chuẩn này. Đồng thời, xem xét có chính sách ưu tiên đối với người 

đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thi công chức để đảm bảo tỷ lệ cơ cấu 

người đồng bào dân tộc thiểu số trong cơ quan hành chính nhà nước theo quy 

định. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa 

trong công tác tuyển dụng bác sĩ trên địa bàn tỉnh, nhất là bác sỹ công tác ở 

cấp huyện, cấp xã (những năm qua đạt thấp, trong khi đó số bác sĩ nghỉ hưu, 

nghỉ việc nhiều “2016-2020 tuyển được 146 bác sĩ, trong khi đó có 115 bác sĩ 

nghỉ); trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về vấn đề trên. 

c) Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư: 

Có đại biểu đề nghị, sau khi tỉnh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư 
nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, sau khi tổ chức hội nghị ít dự án được triển 
khai như kế hoạch, đề án ban đầu, vì vậy đề nghị có giải pháp để các nhà đầu 
tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của 
địa phương 

2. Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về tình 
hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, 
chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2020. 

- Thời gian qua, tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản 
lý, sử dụng ngân sách qua đó phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng 
ngân sách. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp trong thời gian tới để nâng cao 
trách nhiệm của chủ tài khoản và bộ phận chuyên môn. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc nâng cao 
trách nhiệm người đứng đầu ở cơ sở trong việc tiếp thu, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân. 

3. Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về tình 
hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 
luật 6 tháng đầu năm 2020. 
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- Hiện nay tình hình xâm hại trẻ em tăng, tính đến thời điểm 15/6/2020 có 
26 trẻ bị xâm hại, do đó đề nghị UBND tỉnh cần có biện pháp chỉ đạo các cấp, 
các ngành cần quyết liệt hơn nữa để hạn chế tình trạng này xảy ra.  

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, cả nước thực hiện giãn cách xã hội phòng, 
chống dịch Covid-19 nhưng tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tăng, 
do đó đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tìm ra nguyên nhân và 
kịp thời có giải pháp xử lý quyết liệt hơn nữa. 

4. Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh thực hiện 
thu, chi ngân sách năm 2019 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020. 

Đại biểu đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí cho các địa phương để tổ chức 
Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện (vì ảnh hưởng dịch covid-19 và tiết 
kiệm 10% trong 8 tháng cuối năm,..) 

5. Báo cáo số /BC-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực 
hiện Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về kết quả giám sát “Tình 
hình tổ chức thực hiện thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không 
còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát”. 

- Đa số các địa phương không ban hành quyết định thu hồi đất theo quy 
định tại Văn bản số 653/BCĐ-CQTT ngày 23/4/2018 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 
về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 
23/3/2017 của UBND tỉnh, chủ yếu tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển 
đổi sang trồng rừng sản xuất. Hiện nay, người dân trồng rừng nhưng tỉ lệ cây 
sống bình quân tại một số địa phương đạt thấp, không thể quyết toán được 
nguồn kinh phí trồng rừng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành làm rõ 
nguyên nhân cây chết để có giải pháp xử lý. 

- Diện tích trồng rừng tại các địa phương tuy đạt cao nhưng việc chăm 
sóc rừng rất khó khăn, tỷ lệ cây chết còn nhiều, khi người dân nhận trồng rừng 
được hỗ trợ 7 triệu/ha, mức này còn thấp do vậy có đại biểu đề nghị HĐND 
tỉnh có ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền tăng mức hỗ trợ cho người dân. 

III. ĐỐI VỚI CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

1. Dự thảo nghị quyết về việc đề nghị thông qua danh mục các công 
trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia 
Lai (Kèm theo Tờ trình số 1264/TTr-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh). 

Đối với công trình, dự án: của Hai bệnh viện đa khoa Quốc tế Gia Lai và 
bệnh viện Sài Gòn Tây Nguyên, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh không đồng 
ý thu hồi.  Tuy nhiên theo hồ sơ: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tây Nguyên chia 
làm 3 khu, tổng diện tích thu hồi là 1,37 ha (trong đó trung tâm pháp y 482,2 m2, 
đất bệnh viện đa khoa tỉnh 12.722,8m2 và đất ở quy hoạch 448,2m2). Trong đó, 
có khu vực có tài sản, có khu vực không có tài sản trên đất đề nghị làm rõ nội 
dung này ? 
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2. Dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự 
án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 
đặc dụng trong năm 2020 bổ sung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Kèm theo Tờ 
trình số 1263/TTr-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh). 

Đối với Dự án "Đường tỉnh T3 (Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư 
Prông - Chư Pưh - Chư Sê)" và dự án "Đường liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - 
Chư Prông" (Huyện Chư Sê: 5,0 ha đất trồng lúa, huyện Chư Pưh: 6,40 ha đất 
trồng lúa): Trước mắt chưa đồng ý cho thu hồi như đề nghị của Ban Kinh tế - 
ngân sách HĐND tỉnh. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại diện 
tích cần thu hồi của dự án (xem có trùng diện tích hay không) để trình HĐND 
tại Kỳ họp gần nhất. 

3. Dự thảo nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành 
phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định 
vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh (Kèm theo Tờ trình 1278/TTr-UBND 
ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh). 

- Đa số ý kiến thống nhất với kết quả thẩm tra của Ban VH- XH HĐND tỉnh. 
Đồng thời đề nghị quy định vùng nuôi chim yến ngoài vùng dân cư. 

- Tờ trình thể hiện khu vực cấm chăn nuôi các tổ dân phố thuộc các 
phường của thị xã, thành phố không được phép chăn nuôi là không phù hợp 
với thực tiễn vì hiện nay chăn nuôi hộ gia đình khá phổ biến, ví dụ như: Thành 
phố Pleiku có 10.964 hộ chăn nuôi, trong đó: Khu nội thị là 3.589, nông thôn 
7.375. Do đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét lại quy mô cấm chăn nuôi trong khu 
vực nội thành (xin đề xuất cho chăn nuôi nông hộ và trang trại quy mô nhỏ, 
trừ chăn nuôi yến). 

- Đề nghị UBND tỉnh cần làm rõ khu vực nội thành không được phép 
chăn nuôi ngoài các tổ dân phố thì có các làng thuộc phường nằm trong khu 
vực nội thành như: Thành phố Pleiku có các làng như: Pleiku Ốp, Pleiku Roh, 
Pleiku Kép,… có được phép chăn nuôi không. Đồng thời, trong dự thảo nghị 
quyết chưa quy định khu dân cư thuộc các xã có được phép chăn nuôi không ? 

- Nuôi chim yến là hoạt động chăn nuôi đặc thù, do đó đề nghị UBND 
tỉnh cần xác định cụ thể vùng nuôi chim yến để phù hợp với tập tính hoạt động 
của chim yến, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương và không 
gây ảnh hưởng đến sống xã hội của dân cư tại khu vực nuôi chim yến, đồng 
thời đảm bảo công tác quản lý khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Có đại biểu cho rằng tại Điều 3, Điều 4 dự thảo nghị quyết về mặt logic 
chưa ổn, chưa phù hợp, đề nghị quy định cụ thể khu vực được chăn nuôi và 
khu vực được nuôi chim yến, không phải khu vực nào cũng được nuôi chim 
yến. 

- Đề nghị bổ sung vào dự thảo nghị quyết: Tách riêng nội dung quy định 
vùng chăn nuôi và vùng nuôi chim yến riêng, vì nuôi chim yến có tính chất đặc thù 
(tiếng ồn) và phải quy định khoảng cách cụ thể xa khu dân cư ít nhất 300m. 

-  Theo Luật chăn nuôi 2018 đã quy định đối với  những cơ sở chăn nuôi 
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xây dựng và hoạt động trước ngày Luật chăn nuôi 2018 có hiệu lực thuộc khu 
vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1, Điều 12 của Luật Chăn 
nuôi 2018 thì trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực thì phải 
ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp. Do vậy, đề nghị quy định cụ 
thể thời gian phải di dời trong nghị quyết của HĐND tỉnh. 

- Có ý kiến đề nghị tách thành 02 nghị quyết: 01 nghị quyết quy định 
vùng khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không 
được phép chăn nuôi; 01 nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn 
tỉnh.  

- Có ý kiến đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ di dời cơ sở nuôi chim yến 
khi nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, 
thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi 
chim yến trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực./. 

- Có ý đại biểu cho rằng: Nghị quyết này còn quá nhiều ý kiến khác nhau 
nên đề nghị HĐND tỉnh không trình tại kỳ họp này, giao cho UBND tỉnh 
nghiên cứu và xây dựng lại dự thảo Nghị quyết thật cụ thể, chi tiết để trình kỳ 
họp lần sau. 

Các báo cáo, dự thảo Nghị quyết còn lại đại biểu thống nhất theo nội 
dung thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và không có ý kiến. 

Trên đây là nội dung tổng hợp kết quả thảo luận tại các tổ, một số ý kiến 
của Đại biểu trùng với ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười ba 
– HĐND tỉnh đã được tổng hợp nên không tổng hợp trong báo cáo này. Vì thời 
gian tổng hợp ngắn nên không tránh những thiếu sót, có thể còn có ý kiến chưa 
tổng hợp hết, kính đề nghị đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường.  

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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