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Trên cơ sở các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI; báo cáo tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị cử tri của các Tổ đại biểu theo đơn vị bầu cử và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề 
nghị đại biểu tập trung thảo luận các nội dung sau: 

 

STT Trích yếu Báo cáo, dự thảo nghị quyết Ý kiến các Ban thẩm tra 

I VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH 

1 

- Các báo cáo tình hình hoạt động của 
Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 
tháng đầu năm năm 2020 và chương 
trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. 
- Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn 
giám sát 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”. (Báo cáo số 
162/BC-HĐND ngày 26/6/2020). 
- 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 - HĐND tỉnh khóa XI” (Báo 
cáo số 167/BC-HĐND ngày 04/7/2020). 
- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. 

- Đánh giá việc thực hiện chức năng quyết định, giám sát của HĐND trong 6 
tháng đầu năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020?  
6 tháng qua hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, các 
Tổ và đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm giám sát trên tất 
cả các lĩnh vực hay chưa? Đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của 
Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh qua giám sát đối với UBND tỉnh, các 
sở, ngành chức năng của tỉnh. 
- Việc thực hiện thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp, chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp 
công dân; biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu, đại 
biểu HĐND tỉnh. 
- Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh còn 
những mặt hạn chế nào cần khắc phục? 
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   II CÁC BÁO CÁO UBND TỈNH TRÌNH KỲ HỌP 

1 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 
năm và chương trình thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
cuối năm 2020  (Báo cáo số 77/BC-
UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh) 

Ý kiến các Ban HĐND tỉnh: Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của UBND 
tỉnh, tuy nhiên các Ban HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận, 
đánh giá để có giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại:  

- 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 năm 2020 (GRDP) ước đạt 
4,16% kế hoạch (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 như: Tội xâm phạm tình dục, đáng chú ý là đối tượng bị xâm hại là trẻ 
em chiếm tỷ lệ cao; tội phạm đánh bạc với phương thức thủ đoạn hoạt động 
ngày càng tinh vi, quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao. Tái diễn tình trạng 
vỡ nợ liên quan đến thu mua, ký gửi nông sản, huy động vốn bằng hình thức 
chơi hụi tại một số địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự. Việc 
giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chậm, kéo dài và chưa xử lý 
dứt điểm, trách nhiệm của người đứng đầu tại một số địa phương ở cấp 
huyện, cấp xã trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao. 

- 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. 

- Báo cáo chưa đánh giá tổng quát những kết quả đạt được, những khó 
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khăn, tồn tại trong việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong 6 
tháng đầu năm 2020. Đề nghị UBND tỉnh đánh giá súc tích, khái quát để thấy 
rõ hơn sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với lĩnh vực dân 
tộc. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao. 
UBND tỉnh cần quan tâm hơn nữa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào 
dân tộc thiểu số. Thực hiện kịp thời chương trình 135 và các chương trình, đề 
án khác liên quan đến chính sách dân tộc. 

Ý kiến đại biểu? 

2 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 
6 tháng đầu năm 2020 và triển khai 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Báo 
cáo số 74/BC-UBND ngày 22/6/2020 
của UBND tỉnh);  

Ý kiến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Đề nghị UBND tỉnh tập 
trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 
về thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 theo nghị quyết HĐND tỉnh đã đề 
ra. 

Ý kiến đại biểu? 

3 

Báo cáo tình hình công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật 6 tháng đầu năm 2020. (Báo 
cáo số 78/BC-UBND ngày 25/6/2020) 

Ý kiến Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Hiện nay tình trạng xả chất thải chưa 
qua xử lý ở các cở sở sản xuất công nghiệp, thu gom, xử lý rác thải, sản xuất 
nông nghiệp sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chất thải trong 
sinh hoạt và chăn nuôi ở trong khu vực nông thôn,.. làm ảnh hưởng đến môi 
trường vẫn còn xảy ra nhiều. 

Đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo kết hợp nhiều biện pháp 
để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực 
hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống 
tội phạm và vi phạm pháp luật, phát huy vai trò người đứng đầu ở các cấp ủy 
đảng, chính quyền địa phương trong việc triển khai công tác này. 

Ý kiến đại biểu? 

4 

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 

Ý kiến Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Việc theo dõi, đôn đốc, giải quyết các 
đơn sau các buổi tiếp công dân và việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị và phản ánh có vụ việc còn chậm, kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm; trách 
nhiệm của người đứng đầu tại một số ngành, địa phương ở cấp huyện, cấp xã 
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năm 2020. (Báo cáo số 67/BC-UBND 
ngày 10/6/2020). 

 

trong công tác giải quyết đơn thư chưa cao1. Một số giải pháp phòng ngừa tham 
nhũng chưa được triển khai đồng bộ, việc tự kiểm tra, tự phát hiện những 
hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; việc 
chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình 
thức.  

Đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới khắc phục các tồn tại nêu trên; 
nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp thu, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân; tổ chức thực hiện công tác phòng, 
chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tăng 
cường phòng, chống tham nhũng lãng phí trong nội bộ từng cơ quan. 

Ý kiến đại biểu?  

5 

Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí năm 2019. 
 (Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 
22/6/2020 của UBND tỉnh). 

Ý kiến Ban Pháp chế HĐND tỉnh: UBND tỉnh chưa chỉ rõ kết quả công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; báo cáo mới chỉ mang tính liệt kê số liệu công tác thanh tra hành chính, 
chuyên ngành của các sở, ngành là chưa phù hợp; số tiền tiết kiệm được xác 
định trên cơ sở dự toán được duyệt, mức khoán chi được duyệt; một số 
ngành, lĩnh vực khác chưa nêu rõ số liệu kết quả thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí. Các ngành lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí và tồn tại qua phản ánh 
của dự luận và báo chí thì chưa được nêu trong báo cáo như: Trong quy 
hoạch, quản lý quy hoạch, thiếu sự đồng bộ giữa các quy hoạch ảnh hưởng 
đến quyền sử dụng đất người dân; trong lĩnh vực đầu tư công; việc sắp xếp 
các đơn vị sự nghiệp và nhiều lĩnh vực khác,.. còn nhiều bất cập. Đề nghị 
UBND tỉnh trong thời gian tới cần báo cáo cụ thể các nội dung nêu trên. 

Ý kiến đại biểu? 

6 
Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân 
tỉnh (Báo cáo số 184/BC-VKS ngày 
10/6/2020) 

Ý kiến Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong 
quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế như: Vẫn còn 
đơn vị cấp huyện có án trả hồ sơ để điều tra bổ sung do lỗi chủ quan của Kiểm 

                                         
1 Như: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chư Sê và UBND huyện Ia Grai. 
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sát viên; chưa đánh giá chất lượng các kiến nghị thông qua việc các cơ quan 
chức năng chấp nhận và khắc phục các kiến nghị.  
 Đề nghị ngành Kiểm sát cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, nhất là quan tâm 
đến chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên Tòa 
theo tinh thần cải cách tư pháp. 
        Ý kiến đại biểu? 

7 
Báo cáo công tác Tòa án nhân dân tỉnh 
(Báo cáo số 37a/BC-TA ngày 18/6/2019 
của Tòa án nhân dân tỉnh) 

 Ý kiến Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Tỷ lệ giải quyết đối với các loại án của 
toàn hệ thống chưa cao (đạt 58,2%), đặc biệt tỷ lệ giải quyết một số án đạt thấp 
như: Kinh doanh thương mại 38,5%, hành chính 24%; vẫn còn một số vụ án 
hình sự trả hồ sơ điều tra bổ sung không được chấp nhận, do Thẩm phán nghiên 
cứu chưa kỹ hồ sơ nên đưa ra yêu cầu điều tra bổ sung không chính xác; trong 
số án đã giải quyết vẫn còn án bị hủy, sửa mặc dù có giảm hơn so với cùng kỳ 
năm trước (án hủy 07 vụ - giảm 3,5 vụ; án sửa 04 vụ - giảm 05 vụ).  

Đề nghị ngành Tòa án cần nâng cao hơn nữa công tác xét xử để tăng tỷ lệ 
án được giải quyết, hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa và án quá hạn luật 
định; khắc phục các vi phạm trong hoạt động xét xử đã được chỉ ra qua hoạt 
động kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân. 

Ý kiến đại biểu? 

8 
Báo cáo Cục Thi hành án hành dân sự 
tỉnh (Báo cáo số 754/BC-THADS ngày 
22/6/2020). 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy: Việc giải quyết số tiền đủ điều kiện 
giải quyết đạt tỷ lệ thấp (12,03%), số tiền đủ điều kiện giải quyết chuyển sang kỳ 
sau chiếm tỷ lệ còn cao (777,6/884 tỷ đồng). Đồng thời, qua kiểm sát hoạt động 
Thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chỉ ra một số thiếu sót, 
vi phạm trong quá trình hoạt động của cơ quan thi hành án như: Vi phạm trong 
cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án; vi phạm về thu phí thi hành án; vi phạm 
trong việc ra Quyết định thi hành án không đúng với nội dung quyết định của 
bản án tuyên; chậm xác minh điều kiện thi hành án; xác định việc chưa có điều 
kiện thi hành án không đúng; vi phạm trong việc niêm phong, mở niêm 
phong,... 
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Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Cơ quan Thi hành án dân sự cần có 
giải pháp khắc phục các nội dung nêu trên và tăng cường hơn nữa công tác 
chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật đối với đội ngũ Chấp hành viên trong việc thực 
hiện nhiệm vụ giải quyết thi hành án, hạn chế thấp nhất việc Chấp hành viên vi 
phạm quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.    

Ý kiến đại biểu? 

9 
 

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”. 

 
 
             
           Đánh giá việc triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND 
tỉnh đối với UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện đã 
nghiêm túc, đạt hiệu quả? Cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện 
và giám sát nội dung nào? 
          Ý kiến đại biểu? 

10 

Việc thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-
HĐND ngày 11/12/2019 về kết quả 
giám sát “Việc thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh” 

III CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP 

1 

Dự thảo Nghị quyết 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 (Tờ trình số 
1264/TTr-UBND ngày 17/6/2020 của 
UBND tỉnh) 
 

 Ý kiến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:  
         - Thống nhất danh mục 53 công trình, dự án; diện tích 193,931 ha. 
         - Riêng đối với 04 dự án sau đây, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
thống nhất đề nghị HĐND tỉnh không chấp thuận thông qua cụ thể như sau: 
 (1) Thành phố Pleiku: 02 công trình, dự án: "Bệnh viện Đa khoa quốc tế 
Gia Lai" (01 ha) và "Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tây Nguyên" (1,37 ha)  tại 
mục 11, 12 phần I phụ lục kèm theo. Lý do: Đây là các dự án thu hồi đất có tài 
sản gắn liền với đất là: Nhà Tang lễ của tỉnh và Trụ sở làm việc của Trung tâm 
pháp y tỉnh Gia Lai thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại 
Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp 
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xếp lại, xử lý tài sản công, do vậy việc xử lý tài sản công phải thực hiện bán 
đấu giá tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất; đồng thời, theo quy 
định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 các dự án này không thuộc 
danh mục các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất. 
  (2) Huyện Mang Yang: 02 công trình, dự án: "Chợ nông thôn" (0,87 ha); 
"khu sinh hoạt cộng đồng - thể dục thể thao" (3,19 ha) (xã Đăk Ta Ley) tại mục 
1, 3 phần X phụ lục kèm theo. Lý do: Không phù hợp với diện tích đã được 
quy hoạch tại Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND 
huyện Mang Yang về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-
2027.   
        Đến ngày 07/7/2020 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1408/UBND-NL 
về việc điều chỉnh diện tích và dự kiến kinh phí bồi thường của 02 công trình 
cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn huyện Mang Yang. Theo 
đó, đã kiểm tra, rà soát và điều chỉnh diện tích phù hợp với Quyết định số 
2471/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Mang Yang. 
          Ý kiến đại biểu? 

2 

Dự thảo Nghị quyết đề nghị 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 (Tờ trình số 1263/TTr-
UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh) 
 

 Ý kiến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thống nhất thông qua 15/19 
dự án, công trình với diện tích 19,539 ha. 
 - Ban chưa thống nhất thông qua 04 công trình, dự án (với tổng diện tích 
23,8 ha) trong danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2020 như 
sau: 
 - Thành phố Pleiku và huyện Đak Đoa: Dự án "Tăng cường kết nối giao 
thông khu vực Tây Nguyên" (Thành phố Pleiku: 9,10 ha đất trồng lúa và huyện 
Đak Đoa: 3,30 ha đất trồng lúa). Theo Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 20132 

                                         
2 Luật Đất đai năm 2013: 
Điều 58. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 
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quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa dưới 10ha đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không thuộc trường hợp được Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, đây là dự án được 
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư (tại Quyết định 710/QĐ-TTg 
ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
Dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên", vay vốn WB), do 
vậy việc cho chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án này không thuộc thẩm 
quyền của HĐND tỉnh. 
 - Huyện Chư Sê và huyện Chư Pưh: 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: 05 ha đất trồng lúa, 
huyện Chư Pưh: 6,40 ha đất trồng lúa). Lý do: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án tại hai địa phương nhưng 
thực tế là cùng một dự án với số diện tích cần chuyển mục đích là 11,4 ha, số 
diện tích này hơn 10 ha nên theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật đất đai 
năm 2013 thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc 
HĐND tỉnh.  
         Ý kiến đại biểu? 

3 

Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị 
giao cho UBND tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc 
thẩm quyền quyết định chủ trương đầu 

Ý kiến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị: 
- Điều 1 đề nghị viết lại như sau: "HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử 
dụng vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương phát sinh giữa hai kỳ họp Hội 

                                                                                                                                                                                                          
1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, 
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây: 
a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất 
rừng đặc dụng trở lên; 
b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất 
rừng đặc dụng. 
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tư của HĐND tỉnh (Tờ trình số 
1274/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của 
UBND tỉnh) 

đồng nhân dân tỉnh".  
- Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019, đề nghị UBND tỉnh công bố hết 

hiệu lực đối với Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh 
Gia Lai. 

4 

Dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh 
mục và mức vốn của một số dự án vào 
kế hoạch đầu tư công năm 2020 của 
tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1276/TTr-
UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh) 
 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị: 
- Điều 1 đề nghị sửa lại như sau: “Bổ sung danh mục và mức vốn của 

một số dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ nguồn dự phòng ngân 
sách trung ương năm 2019 và nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ khắc phục 
thiên tai năm 2019 cho tỉnh Gia Lai”.  

- Phần ghi chú của Biểu chi tiết kèm theo sửa lại như sau: “Đối với các dự 
án chưa đủ điều kiện giao vốn do chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện và bố trí khi đảm bảo hồ sơ theo quy 
định”. 

5 

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 (Tờ trình 
1278/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của 
UBND tỉnh) 
 
 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị bổ sung: Khu quy hoạch trung 
tâm xã được UBND cấp huyện phê duyệt không được phép chăn nuôi. 

Ban đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng và ban hành nội dung chiến lược 
phát triển chăn nuôi của địa phương; quy định cụ thể vùng, khu dân cư được 
nuôi chim yến để làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho người dân, doanh nghiệp 
phát triển chăn nuôi nói chung và nghề chăn nuôi chim yến nói riêng (Mục 1 
Điều 80 Luật Chăn nuôi năm 2018).  

Ý kiến đại biểu? 

6 

Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật do 
HĐND tỉnh Gia Lai ban hành trong 
lĩnh vực xây dựng (Tờ trình số 
1138/TTr-UBND ngày 28/5/2020 của 
UBND tỉnh) 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất thông qua. 
Ý kiến đại biểu? 
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7 

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số quy 
định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-
HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 
tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ 
trình số 1258/TTr-UBND ngày 17/6/2020 
của UBND tỉnh) 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất thông qua. 
Ý kiến đại biểu? 

8 

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung 
chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động 
khuyến nông địa phương áp dụng trên 
địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 
1275/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của 
UBND tỉnh) 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất thông qua 
Ý kiến đại biểu? 

9 

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số 
nội dung tại phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị quyết 206/NQ-HĐND ngày 
11/12/2019 của HĐND tỉnh về đặt tên 
đường trên địa bàn thành phố Pleiku 
(Tờ trình 1169/TTr-UBND ngày 
02/6/2020 của UBND tỉnh)  

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất thông qua. 
Ý kiến đại biểu? 
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Dự thảo Nghị quyết “Quy định mức 
học phí đối với giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông; học phí đào tạo 
trình độ cao đẳng, trung cấp của các 
trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai 
năm học 2020-2021” (Tờ trình 
1225/TTr-UBND ngày 12/6/2020 của 
UBND tỉnh)  

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất thông qua. 
Ý kiến đại biểu? 



11 
 
 




