UY BAN NHAN DAN
HUYN KBANG

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc

S&13'1 /UBND-TH

Kbang, ngày A tháng 7 näm 2020

V/v trã 1?yi kin, kin nghj cña cü fri
triràc k h9p thi'r Miri mt - HDND
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Kinh gill:
- Thrning trrc HDND huyn;
- Các vj di biu HDND huyn (khóa VII).
ion

Can cu Lut T chirc ChInh quyn dja phrnmg näm 2015, TiJy ban nhân dan huyn trã
kin, kin nghj cüa cü tn truc k) h9p thur Muoni mt - HDND huyn (khoá VII):
I. Linh vu'c kinh t.
1. Nhóm kin ye nông, lam nghip, thüy lçri, nithc sinh hot nông thôn:

1.1. Ci't tn th Krong d nghj sam ho trçr tin mua bO dy'c ging theo chu'ong trmnh H
trçx chän nuOi nOng h5 nàm 2019 vái sO tiên 14.000.000 dông cho 01 h5 dan tgi lang Dat
DO.
Thirc hin Chi.rnng tninh h trçc phát trin chän nuôi nông h theo Quyt dinh s
5012014/QD-]iTg ngày 04/9/20 14 cüa Thu tuó'ng ChInh phu, näm 2019 huyn Kbang dng
k, th?c hin và dä diiçc Tinh phê duyt h trçr 08 cOn bO dirc giông cho 08 h (trong dO, th
Krong ho trçi 02 con bO dirc giOng cho 02 h5 dan lang Dat DO và lang Sing); h tr? 14 cong
tnlnh Biogas cho 14 h và h tr? 01 binh niton. Tng kinh phI phê duyt h trçl thirc hin
Chuang trinh là 184,1 triu dông (trong dó. ngdn sOch tinh hO trçr 147,28 triçu dng; ngân
sOch huyçn dOi t'ng 36,82 triu dOng).
Dn nay, UBND tinh phân b 120 triu dng ('cOn thiê'u 27,28 triu dng) Va ngân
sách huyn dã dôi iTmg 36,82 triu dOng. Trung tam Djch vi.i Nông nghip huyn dang lap
thu tiic rñt tiên, th1rc hin cap phát ho tr cho các h ('dQ't 1), hoàn thành trong tháng 7/2020.
Phân kinh phi cOn li së tiêp tic cap h trç (dcit 2) khi UBND tinh cp b sung kinh phi.
1.2. Cir tn xã KOng Ba La d nghj UBND huyn lam vic vâi nhà may dw&ng An Khê
ye viec may do dintIch dat cia di may cay nhà mOy chênh loch rOt nhiêu so vài din tIch
cza h3 gia dlnh, mOi iOn do sO lieu khOc nhau, ye giO phOn bOn nhà may cung cOp cao ho'n
giá thj trirthzg.
- Vé'
dung, may do din tich dO't cia Di may cay cia Nhà may dzthng An Khê
chênh loch rat nhiêu so vó'i din tIch cia h gia dlnh, mOi iOn do so lieu khác nhau:
Qua lam vic vói dai din Nhà may duO'ng An Khê, di may cay cüa N1ià may do,
xác dinh toa do, diên tIch san xut mIa nguyen lieu bang may cam tay GPS, dam bão nhanh,
d chInh xac tuong dôi cao (sai sO khoáng 5%) và duçic thirc hin tnên toàn b ving mIa
nguyen lieu cña Nhà may tai 04 huyn phIa E)ông tinh Gia Lai.
V phãn ánh cUa cur tn tai xã Kong B La: có sir chênh lch giüa kt qua do cüa DOi
may cay và din tIch cüa h dan, cO the do các nguyen nhân nhu: din tIch dat th?c tê canh
tác cüa hO dan chênh lch vói din tIch the hin trong giây chu'ng nhn quyên sü ding dt,
qua nhiu nàm canh tác b0 lô có the thu hçp, ma rng. Vic rni 1n do có so lieu khác nhau
là do sai s v k thut giUa các 1n do (trong giO'i hçin cho phép). Trir&ng hçp din tIch do
co sii chênh lênh lan thi hO gia drnh truc tiêp phôi hap dê do lai hoãc hen he Cong chuc dia
chInh nOng nghip xà giup do lai dê dôi chiêu c11 the.
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- V nôi dung phán ánh, giáphán hon N/ia mOy dw&ng An Khê cung
cao ho'n giá
trén thf tru'ô'ng: Qua lam vic, Nhà may duông An Khê thông tin: Hang 11am, Cong ty phân
hon Vit Nht to chrc 1y mu dat, phân tIch, nghiën cfru, dira ra cong thi'rc phân bón riêng
cho cay mIa ti vüng nguyen lieu mIa 4 huyn phIa DOng tinh Gia Lai. Gôm 02 dông phân
bOn: NPK 15-15-15+TE (hOn lot) và NPT 17-6-17+TE (hOn thic), disçic dôc quyen cung
cap cho Nhà may du?ng An Khê dê dâu tu cho hi dan nkin lien kêt san xuât mia vài Nba
may. Cong ty phân bón Via Nht không ban dông san phâm nay trên tht trir?mg tr do.
Tuy nhiên, theo nhn djnh CO th cO h dan nhn phân bón du tu cia Nhà may
nhirng không si.r diing ma ban cho các di l vâi giã thâp han dê lay tin trang trãi vic khác,
dn den Co phân hon cüng chüng loi tti dai lb" thâp han giá phân bOn do Nhà may du tir.
Nhà may dithng An Khê ghi nhn và sê kim tra, rà soát và diu chinh.
3. Ct'r fri xâ KOng Long Kho'ng d nghj UBND huyçn hO trcr dào giê'ng nithc tap the
cho nhán dan các lang Mo' Ton, lang D&ng, lang Pd' Ngàl, lang B& - Chit Páu, lang Mo' Hra
- Dáp, hin nay, th&i tiêt näng han kéo dài lam cho nhiêu h5 dOn thiêu nithc sinh hogt.
Trên dja bàn xa Kong Lang Kho'ng dã ducyc nhà nuâc h trq dào ging, khoan ging
phiic vii sinh hot bAng nhiêu nguOn von tr các chuang trInh 132, 134, UNICEF, ... NAm
2016, Ban ci.'ru trq cüa UBMTTQVN tinh ho tr khoan giêng tai lang Kgiang, lang Ma
Hven và h trçY 11 bn inox ch(ra nuàc loai 3.000 lit ti các lang B - Chu Pâu, PNga1, Ma
Hra....; ngân sách huyn h trçi dào giêng cap nirc sinh hot cho các lang Bi NgAl, Chu
Pâu, Ba... NAm 2020, doanh nghip ho trç dào 01 giêng tp the cho lang Ma Hra.
Qua kim tra khão sat, trên da bàn các lang Ma TOn, lang DO'ng, lang P? Ngal, lang
Bi - Chu Pâu, lang Ma Hra - Dáp, xã Kong Lang Khong không xây ra tinh trng thiêu nirâc
phic vi An uOng; tInh tr.ng thiêu mró'c sinh hot "tOm, git, ye sinh,...) xay ra không thuO'ng
xuyen (xay ra gay gàt vào nàm 2016 và nhii'ng thOng dOu nOrn 2020 do Onh hir&ng cia hin
titcing th&i tiêt ElNino kéo dài ti'r 1-2 thOng). Dê dam bào nguôn nuâc sinh hot trên dja bàn
xA, dê nghj UBND xA Kong Lang Khang thirc hin các ni dung sau:
- T chic kim tra, dánh giá hiu qua hoat dng cüa các cOngtrinh ging nirâc tp
the, có kê hoach sfra chüa, nao vet dê tang khã nang dáp irng nhu câu sr dicing nuàc ciXa
nhan dan t'r nguOn ngân sách xA.
- V.n dng ngui dan tr b trI kinh phi cfia h gia dInh d dào mOi, no vet, gia c
cac cong trinh giêng dào, giêng khoan d dam báo nuc sinh hoat ciXa h. Chia sé ngun
nuâc cüa hO vâi các ho lan can.
1.4. Cii' tn xä DOng de' nghj UBND huycn khOo sOt quy hoqch cOng trInh thzy kri
phiic v& sOn xuOt nOng nghip trên dja bàn xã (khoOng 2.500 ha), hin nay chi CO khoOng
200 ha khu vicc dQc sOng Ba chz dç5ng du'çic nguOn nitO'c tu'ái.
Vê quy hoach cOng trinh thñy lçii trên dja bàn xA DOng, UBND tinh dA có quyt djnh
so 678/QD-UBND ngày 21/11/2007 v/v phê duyt quy hoqch hç thông thiy lçri vica và nhd
trên dia bàn tinh Gia Lai; theo dO, xäi Dông dirge quy hoach 02 cong trinh thüy lçii: Trtm
barn din xA DOng vó'i din tIch tirâi thiêt kê cho 200 ha cay trOng (50 ha lia nirO'c, 150 ha
rau niàu), ngun nuàc tr sOng Ba; cong trinh dp dang vO'i din tIch tuói thiêt k cho 50 ha
cay trông (20 ha 1z2a nu'd'c, 30 ha rau inau,).
Do dc dim dja hmnh xA Bong không cO ngun nu'ó'c tir nhiên dü lOii d thirc hin
du tir xây dirng cOng trinh thüy lçi phiic vi tuó'i cho 2.500 ha (tric sOng Ba,). Do vy, d
dam bão nuàc tirO'i phiic v san xuât nông nghip trên dja bàn xA trong th?i gian din,
UBND huyn d ngh UBNTD xA BOng huàng dan nhãn dan dang k dâu tu xây dirng cOng
trInh thuy igi nhO và tirâi tiêt kim nu'âc phiic vii san xuât theo Nghj quyêt so 107/2019/NQ2

HDND ngây 10/7/2019 cta Hi ng nhân daft tinh "Quy d1nh ithc h trQ'phát triê'n thzy
lcii nhó, thiy lçii n5i dông và tuái tiên tiên, tiêt kirn nithc" (UBND huyn dâ có các van ban
yêu câu UBND các xã, thf trán dàng Jg ye huyn dé tong hcip bOo cáo Tinh,).
1.5. Ctr tn xa Nghla An d nghj UBND huycn CO chinh sách h0 tro' thiçt hai cho
ngithi dOn bj Onh hic&ng cia dcit nOng hgn trong vy DOngXuOn 2019-2020.

Uyban nhân huyn dã có báo cáo và Ti trInh s 36/TTr-UBND ngày 21/4/2020 v/v
dê nghj hO trçl kinh phi khàc phyc thit hii do hgn hOn gay ra trong vy £ông XuOn 2 0192020 trên dja bàn huyçn Kbang giri UBND tinh, Sâ Nông nghip và PTNT tinh, S Tài
chInh tinh dê nghj ho trg theo quy djnh.
1.6. Ci'r tn xã Kon Pne d nghi sam trie2n khai hçrp phn h trçl phOt trie2n sOn xut
(05 ha cà phê chè) thu5c nguOn von sc nghip thtc hin chu'o'ng trInh MTQG nám 2020 dê
dam bOo ti lc song vi hin nay trên dja bàn xã bat dOu mIta mu'a. Dê nghj tha chi'a hç tho'ng
nithc ty cháy lang Kon Ktonh, tang Kon Kring dê phyc vy nwó'c sinh hort cho nhOn dOn và
trwth'ig hQc.
* Di v6i c4c an trng cOy cà phê chè (05 ha): Dr an dä du?c Hi dng thrn dinh
huyn thâm djnh, dang hoàn thin các thu tyc theo quy djnh; dê nghj UBND xa Kon Pne
thông báo cho các h dan chü dng dào h, x1r 1 diât theo diing quy cách, k thut và trin
khai th?c hin trong tháng 7-8/2020.
* LO'i vO'i tha chüa h thO'ng nithc tic chOy lang Kon Ktonh, lang Kon Kring: Uy ban
nhândân huyn dà ban hành quyêt djnh 1066/QD-UBND ngày 14/10/2016 "V/v diu
chuyên cOng frinh cOp nzthc sinh hoqt nOng thOn tp trung cho xã, thj trOn quOn l, khai
thác th dyng"; theo dO, 03 cOng trInh nuàc tr chãy trên da bàn xä Kon Pne dirçc giao cho
UBND x Kon Pne quãn 1, khai thác, sfr dirng. Yêu câu UBND xä Kon Pne chü dông b tn
ngân sách dê thirc hin sua chUa, nâng cap, xét nghim chat hrcng niiOc... theo dung quy
djnh; tru&ng hçTp vuçt qua khã näng cüa xä, báo cáo, dë xuât UBND huyn xem xét, giái
quyêt.
1.7. Cz tn xâ So'n Lang d nghj UBND huyçn cO ke hogch dO'u tu' hç thO'ng nithc sinh
hoat cO thu tiên th dyng nithc dê dam bOo nzthc sinh hogt cho ngu'ài dOn.

Nãm 2016, Uy ban nhân dan huyn dà dàng k du tu xây dimg mó'i cOng trmnh cp
rnrc sinh hoat xã San Lang vào d an "Chu'o'ng trinh m& rc5ng quy mO v sinh và nu'O'c
sgch nOng thôn dzca trên kêt quO" vay von Ngân hang The giài giai doan 20 16-2020; cOng
trInh cO thu tiên sir ding rnràc.
Ban quán 1 d1r an du tir xây dirng các cong trmnh nOng nghip va phát trin nông
thôn Tinh dä thuc hin kiêm tra, dánh giá muc do dáp img các m11c tiêu, yêu câu cña cong
trInh dê xuât vâi 1mic tiêu, yeu câu cüa chixang trInh (dc bitt là yêu cOu ye 60% h dOn
trên toàn dja bàn xä cam kêt dOu nô'i, th dyng lOu dOt và trO lien th dyng nu'ác,). Kêt qua
dánh giá cong trInh cap nithc x San Lang chua darn bào yêu câu, nên không dua vào danh
mic dâu tu giai doan 20 16-2020.
Trong thii gian tri, UBND huyn së tip t11c d xut du tu h thng nucc sinh hoat
có thu tin sir diing nuc nêu có chu'cmg trInh, dij an dâu tu phü hçTp vâi dja bàn xã San
Lang.
1.8. Ci'r tnt xã Lo' Ku d nghj dO'u tu' be tOng hOa inu'o'ng dan nu'ó'c cdnh dng TO' COn
vO'i chiêu dat 300m.
NAm 2020 UBND huyn dã phân b ht ngun kinh phi du tu. Ghi nhan ' kin cfta
c1r tn, TJBND huyn së xem xét c1j the trong nm 2021.
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1.9. Ci'r tr1 xi Krong d nghf UBND huvçn thanh toán tiê'n ho r' giái quyê't thiêu d'Jt
san xuát cia 16 ho nghèo tQi lang Dàk Bok, lang Tcr Lang theo quyêt djnh so 2085 cia
ChInh phz.
Thirc hin h trV thiu dt san xut theo Quy& djnh s 2085/QD-TTg ngày
3 1/10/2016 cüa Thu tizàng ChInh phü, trên dja bàn huyn dal rà soát và duçc phê duyêt h
trçi 122 h (trong do xã Krong có 19 h, diçn tIch thiéu dOt là 17,9ha); kinh phi Ngan sách
Trung rnng h trq (theo quy djnh tçii diem a khoOn 1, diêu 5 Quyet dinh so 2085/QD-TTg,).
Khi có nguôn kinh phi Trung uang h trçc, UBND huyn se chi dao cap h trç cho các h
dan.
2. Nhóm kin v dirông giao thông, quy hoch; quãn 1 do thj:
2.1. Cz'rtri xa Sci Pal dê'nghi UBND huycn sica chüa, khc phiic dogn du'àng tic Lang
BuOn Lzcái ye trung tOrn xã dê dam bOo an toàn cho nhOn dOn khi tharn gia giao thOng, hin
nay lé duàng dâ bj xOi là tgo ramnh sOu hai ben lé dtràng gOy khO khän cho bà con nhOn dOn
khi tham gia giao thông, nhOt là khi cO xe lan chqy qua.
D nghj UBND xã b tn, sà diing ngun sir nghip giao thông d th chirc khc phiic,
sfra chüa nhüng vj trI bj xói Ri tao rãnh sâu hai ben lê du?ng d dam bâo vic di 1i cho bà
con nhân dan trên dia bàn.
2.2. Git tn xã Krong d nghj d nghj sira chc?a ththng lien xa tic xã Krong v xã Dak
Rong khoOng 200rn dogn giü'a lang Dot DO và Däk Cho' COu hiçn nay bj bong tróc BTXM).
Trong näm 2020, TJBND huyn dã b tn ngun vn sua chüa Nông thôn mâi d trin
khai th?c hiên vic sra ch1ta, nâng cap tuyên dii?rng lien xã ttr xä Krong ye Dak Rong ('dogn
gitt'a lang DOt DO và Dàk Gho' C'Ou,). Dê nghj UBND xã khân trwmg to chrc thirc hin si'ra
chtta d dam bão an toàn giao thông cho các phircmg tin di 'ai trên tuyên diRmg nay.
2.3. Cit tn xâ KOng Ba La d nghj du tic tuyê'n du'O'ng tIc lang KIOm - xd KOng Ba La
di qua khu Cánh dOng mIa l&n lang B& - Chic POu - Kong Long Kho'ng, hin nay duàng di
rOt khó khan.
Tuyn duO'ng tr lang KiOm - xã Kong B La di qua khu Cánh dng mia Ian lang B Chix Pâu - KOng Lung Khung hin tai không 11am trong Quy hoach Diêu chinh NOng thôn
m6i Giai don 2017-2020 và thuc thâm quyên UBND xã quail 1.Uy ban nhàn dan huyn
dê nghj UBND xa b sung tuyên duôiig vào do an QUy hoach diêu chinh Nông thôn mâi
giai doan 202 1-2025 và bô tn nguôn ngân sách xä dê dâu tu xây dirng.
2.4. CIt tn xã KOng Lang KhOng d nghf dO'u tic tuyê'n ththng tic KOng Krai (khu cOnh
dOng mIa Ian lang Ba - C/nc POu - KOng Lo'ng Kho'ng) di den khu sOn xuOt La Bi, xã KOng
B& La:
Tuyn duô'ng trên dã dirc du Pr näm 2017 bang ngun ngân sách huyn Va ngân
sách xa tuy nhiên do tuyên diiô'ng ni dông duc lam bang cap phôi xe vn chuyên nOng san
nhiu dn den di.rng rthanh hiz hông xuông cap. UBND huyn dê nghj UBND xã Kong
Lung Khung bO tn nguôn kinh phi dê thrc hin sira chTta.
2.5. Cit tn xã Dak Smnar d nghj sica chii'a igi mt sO' dogn dzcO'ng b/hit hông tic du'Ong
Dông Tnicàng San vào trung tOrn xa, hin nay bj hit hông nng
Doan thrng tr Sui nuâc ('Quc l Trzc&ng San Dông) dn xã Dak Smar là mt thrO'ng
lang nhira do Cong ty Thüy din An Khê- Ka Nat dâu Pr xây dimg và bàn giao cho huyn
quán li'. Tuyên dung nay huyn dä to chic sfra chU'a nhiêu Ian, nhinig thrO'ng bj hix hông
nng nen chira dam bão an toàn giao thOng. UBND huyn du'a vào Kê hoach Däu Pr cOng
trung han giai doan 2021-2025. Trong näm 2020, Uy ban nhân dan huyn dä bô trI nguOn
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von hông thôn mài d du tir lam mi doan ti.'r Lang E)ãkKmung ye Trung tm xa khong
2,0 km. UBND huyn sê thlAc hin dâu tix lam mâi khi sap xêp bô trI dirçic nguôn von.
2.6. Cz tn xâ Dóng d nghj du tir cá'u be tong xi màng bac qua song Ba trên dja bàn
xã DOng ä'ê phát triên vImg san xud't trQng diem TOy sOng Ba (>50% diçn tIch dat nóng
nghip toàn xã), phiic vy vn chuyên hang hóa nOng san cia nhOn dan tgi khu vzic; ke't nO'i
khu dOn cit thOn 6, cym cOng nghip huycn và các xã phIa Nam vái trung tOrn xã DOng
Hin tai trên tuyn ththng nay dä có 01 cu treo
treo xâ DOng,) bt qua Song ba
dam bão vic di lai cho bà con nhan dan vào vüng san xuât tr9ng diem Tây song Ba. Vic
xay d.irng Câu Be tong xi rnàng can nhiêu kinh phi (khodng ho'n 40 1j' dOng,), huyn không
không có khá náng can dôi von dê dâu tir. Dê nghj UBND xã hang nàm có k hoach bão
diiOng câu treo d dam bão di lai cho nhân dan.
2.7. Cit tn xã NghYa An d nghj cam bie2n bOo tái trQng doçin ththng Tinh 45 669 dê'n
Trw&ng THCS Lê Hông Phong.
Tuyn duong giao thông doin tir Tinh l 669 dn cu Däk HlGthuc thm quyên
UBND xä quãn l. UBND huyn dê nghj UBND xä Nghia An bO trI nguôn kinh phi t chirc
cam biên báo tãi trong các tuyn thrmg do xã quãn l theo quy dnh.
2.8. Cit ti-i xã £)àk Hlo' d nghj UBND huyçn du tir tuyé'n dzthng tic ThOn 3 di lang Ba
Ngàn, xä Kong Lo'ng Khcrng; dw&ng tic dzthng lien huyçn di lang TOn Lp ('ci,) qua du'àng
trOnh ngp. Dau tic cOc tuyên ditàng dOn sinh. tic Thôn 3 (dogn nhà Ong LOm, nhà Ong Can)
di dirO'ng lien huyn. Dê nghj lap dt den bOo giOm tôc, gO' giOrn tóc tgi nga tic nhà TOm
HiCn và ngO ba chcr xã Dãk Hlo'.
- Tuyen dzthng lien xã tic ThOn 3 xO Dàk HLo' di lang BO' Ngàn, xd Kong Lo'ng Kho'ng
dài 6km hin tai UBND huyn di dê xuât UBND Tinh bO sung nguôn vOn dê dâu tir tuyn
dt.thng dê huyn hoàn thành Nong thôn mth näm 2020.
- Ditthig tic dic&ng lien huyçn di lang TOn Lp ('cz2,) qua du'd'ng trOnh ngt2p, cOc tuyé'n
dirO'ng dOn sinh tic ThOn 3 ('doqn nhà Ong Lam, nhà Ong Can) di du'&ng lien huyn: Các
tuyen dirO'ng ngày thuc thâm quyên UBND xä quân I. UBND huyn dê nghj UBND xä
Dak Hla trCn co' sO' nguôn xi mäng duçic h trq sap tài (trong tOng sO 2.000 tan dä dãng Jg
v&i C'Ong ' Xi ináng Ha Tiên 1,), bo tn nguôn ngân sách xã và huy dng nguOn lc tai dja
phuang dê dâu tu c1rng boa các tuyên duO'ng ni thôn, lang.
- V zap dt den bOo hiu, gO' giOrn tO'c tgi nga tic nhà TOrn Hkn và ngã ba cho' xã Däk
Hlcr: Tuyn thrO'ng nay là dithng lien huyn do SO' Giao thông vn tài quail l UBND huyn
së dê xuât SO' GTVT ni dung kiên nghj cña cCr tn.
2.9. Cit ti-i xã To' Tung de' nghj nOng cO'p, rn& rç5ng tuyê'n ditàng tic Ngã ba trung tOrn xa
di lang SToi-, hin nay tuyên du'àng nay hcp, dê gay tai nin giao thông.
Don duO'ng nay có chiu dài 4km, mt be tong xi mãng rng 3m, nn duO'ng rng 5m
hin tai vain dam bào cho các phucmg tin hxu thông, dê nghj UBND xã quán l hành lang
an toàn giao thông.
2.10. Cit tn xa La Ku d nghj khOo sOt, dO'u tu' xOy dy'ng ngrn tràn qua suO'i (doan
chOn DO'c I3 niêin,) dê nhdn dOn di igi và vn chuyên nOng sOn (co 13 h7 dang san xuOt vOl
diên tich lOOha).
TiJy ban nhân dan huyn ghi nhn kin nghj ccia cfr tn xä La Ku, giao phông Kinh th
và Ha tng kim tra, báo cáo dê xuàt UBND huyn hu'O'ng x1r l.
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2.11. Czr tn xã Sun Lang d nghj th3ng háo cho ngu'ài dan hiê't v i'icc dInh clii hoçt
d5ng cia tha hang xàng dáu Thành Clncung tgi xã Sun Lang, dng th&i, tang cu'&ng kiem
tra chat Wcrng xáng dâu tgi cay xàng Thành Chu'ong d ngu'&i dan yen tam th dyng, san
xuât sau khi cho phép hogt d$ng.
Hang nãm Uy ban nhân dan tinh Gia Lai du thành 1p Doàn lien ngành d kim tra v
tinh hInh hoat dng và chat lucmg xäng, dâu tai cac cfra hang xäng, d.0 trên dja bàn huyên.
Qua các dgt kiêm tra chua phát hin các tha hang ban xäng, du không dam bão cht krcing.
Dji vci cfra hang xAng dâu Thành Chuimg tai xä Sm Lang: Ngày 21/12/2018 c1ra
hang xäng dâu DInh Chwmg xã Scm Lang bj pht hành chinh và tam dinh chi hoat dng 02
tháng tr 21/12/2018 den ngày 21/2/2019 vi hành vi sir diing phrnmg tin do không dt yêu
quy djnh ye k thut do krmg. Sau th&i gian tam dlnh chi hoat dng dn nay ci'ra hang
v.n hoat dng bInh thuing.
2.12. Cfr In thj truin Kbang d nghj:
- Du tu' náng c4v mgt du'&ng và lam muclng thoát nzthc hoc d da't cip l hal ben
dithng Lê Van Tarn nó'i dài (th' câu Lê Van Tam den Ngha d/a Thj trá'n) hin nay xe chó'
qung thztthig xuyên chó' qua tái nên hin dã xuóng cap nghiêm trQng: UBNID huyn dä
giao PhOng Kinh tê và H tang chü trI, phôi hcp vài các ca quan chuyên mon huyn tiên
hành kiêm tra hin trng, 1.p dir toán sfra chtra nãrn 2021. Dông thi chi dao Cong An
huyn sü dung can tãi trçng xách tay thuOng xuyen tuân tra, kiêm soát x'Cr l xe qua tái trong
km thông trên tuyên dung nay.
- D'u tu náng c4i, tuyê'n dzthng tft cng trithng Tiêu hQc Lj Ti! TrQng dé"n Trung tam y
tè Dcphông, hiin nay dã hit hong hoàn toàn gay khO k/ian cho ngu'&i tham gia giao thong:
UBND huyn dã giao PhOng Kinh tê và Ha tang phôi hçp vài các co quan chuyên mon
huyn tiên hânh kiêm tra hin trang và tham muu UBNID huyn bô tn nguOn vOn sira chüa
các tuyn dirOng giao thông trên dja bàn thj trân trong nm 2021.

- Sam xi lj. tInh trçing ngp lyt cuc b tgi dir&ng Quang Trung doçin Cong viên van
hóa huyn, nao vet rnu'ung thoát nu'O'c dQc ththng Lê Van TOrn trên d/a bàn TDP 5, khàc
phyc np rnu'o'ng tiêu thiy bj sap ti khu vcc TDP9 (Tnicó'c qudn Bida Thai Cao,): H thông
thoát nirâc d9c doan du&ng Quang Trung và dâu du&ng Giãi phóng ('dogn trtc&c Siêu Th?)
hin dã bj bM lap và thiêu các cira thu nuâc do do doan dung nay thiRmg xuyên bj ngp
ciic b khi có mua lam ánh huOng den vic tham gia giao thông cüa ngui dan. UBND
huyn d giao Phông Kiihte và Ha tang phôi hp vài các co quan chuyen mon huyn tiên
hanh kiêm tra hin trng, bô sung cira thu nu.àc dê xir I tInh trang ngp 1iit ciic b tai durig
Quang Trung doan Cong viên van hóa huyn và khãc ph1ic nap muong tiêu thüy bj sap tai
khu virc TDP9 (Tru'ó'c quOn Bida Thai Cao,). HO so dang duçc các co quan chuyên mOn
huyn thâin djnh, phê duyt và triên khai thrc hin trong näm 2020.
- Ngo vet rnuviig thoOt nu'ác dQc du'&ng Lê Van TOrn trên dja bàn TDP 5: UBND
huyn d giao ban Quán l Ha tang giao thông do thj phOi hcip vó'i các co quan chuyên mon
huyn tiên hành kiêm tra toàn b h thông mucmg thoát nuâc trên dja bàn thj trân va t chic
nao vet misong thoát nuóc dê dam bâo vic thoát nuoc trong thô'i gian ti.
- Xi'c lj dOng chay 1(11 nga 5 dtc&ng trOnh TOy 'Gii7a dvc&ng Lj Thai T - Du'àng TrOnh
Tay - Du'&ng Y Wàu) dê ti-Onh ngp lyt trong mia mica và nuác cháy vào nhà dan; lam
mirung thoOt nuóc du'&ng Lj Ti! TrQng, Lj. Thai TO.' UBND huyn dâi giao ban PhOng Kinh
t và Ha tang phôi hp vói các co quan chuyên mon huyn tiên hành kiêm tra toàn b h
thng mucing thoát mró'c trên dja bàn thj trân. UBND huyn së can dôi nguôn von d du hi,
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hoàn thin h tMng mirong thoát rnrOc trên các tuyn dirng nôi thj thj trn trong các nm
tiêp theo.
- Lp dt bien báo giao thông hoc go' giOm tó'c tgi các Ngâ tw du'O'ng Tránh Dóng ththng Lê Van Tam, dit&ng Tránh Dông - dwO'ng Ci C'hInh Lan: UBND huyn dã giao
Phông Kinh tê và Ha tang phôi hc'p vâi Cong an huyn, Ban ATGT huyn tiên hành rà soát
cac bin báo giao thông, biên báo tái trong, diem den tai nn giao thông trên dja bàn huyn.
Ban ATGT huyn dang tiên hành 1p ho so chuân bj to chirc cam bin báo tai cac vj trI nay.
- Di dO'i try dw&ng day din thoçi vào hem 67 Lê LQ'i (TDP7) phIa du'àng Quang
Trung, hin nay try din nay nàm giü'a dâu ththng hem 67 gay cOn trO' giao thông: Ghi nhân
y'i kiên cüa cir tn, Uy ban nhân dan huyn giao Phông Kinh tê và Ha tang chü tn phi hop
vi các cc quan lien quan tiên hành kiêm tra dê xuât khäc phiic, sira chüa.
- Tang cwO'ng cong tác kié'in tra và x& l.j nghiêm các xe chO' dO, qung quO trQng tOi
trên tuyên dzt&ng YWà'u (dogn qua TDP12), dithng Lê Van TOm nO'i dài (dogn tir cáu Lê
Van TOm den Nghl'a dja thj trán,): UBND huyn dã chi do Cong An huyn sir ding can tâi
trQflg xách tay thithng xuyên tuân tra, kiêm soát xir l xe qua tãi trong Iuu thông trên các
tuyên dii&ng trên da bàn huyn.
- D nghj b trI khu chci trO'i tgi chçr Kbang d nhân dan có chô bàn cOc mt hàngdo
gia dInh 4 sOn xuát dê tránh tlnh trgng lan chiêm lông lê dithng Hai Ba Tru'ng. Hin nay
trong khu vrc ch? Kbang vn con khoâng 40 Jo, sp dê bô tn cho cac h dan ban các mt
hang do gia dInh tr san xuât. UBND huyn dê nghj UBND th trân Kbang thông báo cho
nhân dan biêt và hiiàng dn cho các h dan lien h Ban quàn 1 chç Kbang d dAng k ban
trong khu virc chçi.
- D' nghj thirc hiçn chOn cá't theo quy chê quOn lj, th dyng nghra hang nhán dan,
hiçn nay, mQt sO h7 dan xdy mó cho ngzthi qua cO chiêm m3t din tIch quO ri5ng hogc cao
hcrn quy djnh lam ánh hu'O'ng den khOng gian quy iogch chung cia NghI'a trang. Dôi vài
nMng tnrOng hop xay m cho ngu?i qua cô chOn cat vinh viên dêu thirc hin theo dCing quy
ch quân l, sir diing nghia trang nhân dan. Rieng rnt sO tnrOng hop thirc hin vic sang cat
(BOc m lai) duc quy hoach khu riêng nên mt so h dan Co Xây dirng rng hoc cao hn
sovO'i quy djnh. UBND huyn dã chi do Ban quàn 1 Ha tang Giao thông - Do thj huyn
chn chinh, rñt kinh nghim và hithng dan dê các h dan thirc hin theo dung quy djnh.
- D nghf kiê'm tra, tha chI?a hoc thay the' k/p th&i cOc bong den chiu sOng bj hit
hông trên tá't cO các tuyên dithng n5i thj, trOnh dê quO láu, dáu hit lap dt mO'i h thông din
chiu sOng tgi dzthng YWiru dogn hit Nhà Van hóa TDPJ2 den Nhà may Thiy din An Khê Ka Nak: Vic kim tra, si'ra chüa và thay the các bong den chiêu sang bt hu hông trên các
tuyn du&ng ni thj dã duçic Ban quàn 1 Ha tang - Giao thông và Do thj huyn thirc hiên
thithng xuyên. Tuy nhiên, vic sfra chia và thay the các bong din chieu sang phái dugc
thc hin tp trung vi diu kin may móc, nhân 11rc nhixng không dê qua 20 ngày. Dn nay,
dâ co bàn sia cha và thay th xong các bong din chiêu sang cOng cong bj hu hông.
- D nghj ddu tit th dt mO'i h thO'ng din chiê'u sOng tgi diràng YWitu dogn tir NhO
Van hóa TDPJ2 den Nhà may Thzy din An Khê - Ka Nak: UBND huyn ghi nhan kien
nghj c1r tn, së chi dao phOng Kinh t và Ha tng khão sat, áê xuât UBND huyn.
- L ngh/ quOn l) tó't v sinh mOi tru'o'ng khu Du ljch ThOc hang Do'idê khOng ánh
hzthng dn ngun nu'O'c sinh hogt tir chOy cza Lang Chré, Lang Chiêng,' dê nghj chat ha
hoc ct tia m5t s cay xanh (02 cay trên via he, 01 cay trong khuOn viên Trung tOrn Y tê
huyn,) khu virc nhà anh Quang- Hkn, TDP7: Hin nay, khu du ljch Thác Hang Dai do
UBND xä Dak Smar quãn I, ti khu vvc nay cO 01 h dan lang Chré - th trân Kbang th
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chi'rc thuc hin trông giü xe cho khách dii ljch và thu gom rc thai. Tuy nhiên, qua kim tra
thirc tê, vic gi gin v sinh tai khu vrc nay vn chiia dam bão. UBND huyn chi dao
UBND xä Dak Smar dt Biên báo cam d rác và dt them mOt s thüng rác tai khu virc
Thác; dông thyi, thrrà'ng xuyen kiêm tra, nhäc nh0 khách du ljch giü gin v sinh khi vui chai
tai khu vrc nay.
- D nghj chat ha hoc ct tIa mt so' cay xanh (02 cay trên via he, 01 cay trong
/chuôn viên Trung tam Y té huyn, khu vy'c nhâ anh Quang- Hiên, TDP 7. Các cay xanh a
khu vre trên duO'ng Lê Lçi (gan Trung tam Y tê huyn) và trong khuôn viên Trung tam Y tê
huyn là do các h dan và Trung tam y tê huyn tir trông. Qua kin nghj cüa cr tn, UBND
huyn yêu câu Trung tam t huyn t chi'rc ct tia các cay xanh trong khuôn viên cüa
Trung tarn y tê; dôi vth cay xanh các h dan tir trông trên via he tuyn du?mg Lê Lçri ãnh
hithng den trong bath lang an toàn giao thông tuyên di.rô'ng: Giao BQL ha tang giao thông
do thj phôi hqp vai UBND thj trân Kbang, lãnh dao TDP 07 huó'ng dn các h dan th chirc
cat tia cay xanh áê dam bão xanh, sach, dp.
3. Nhóm kin v dt dai, Ngân sách nhà nu&c, Ngân hang:
3.1. Cit tn thj trd'n Kbang d nghj:
- Só7n thzrc hin vic câ'p giá'y chitng nhçn quyn sir dyng da't nóng nghip cho các h5
dan thj tro'n Kbang có dat san xudt tgi xâ LiKu ('dã dáng k3và hoàn thành các thz t2c kê
khai, do dçic tà' 2017, 2018 song den nay van chira dircrc cap giáy chth'zg nhn quyên sir
dyng dat):
Näm 2017, 2018 Chi nlriánh Van phOng dãng k dt dai thirc hin trIch do dja chinh
din tich dat nOng nghip cüa mt so hi dan cu tr1t tai thj trân Kbang (101 ho scr,) có dat san
xuât nông nghip trên da bàn xä La Ku; áã do dac xong và phôi hçrp UBND x La Ku
huOng dn các h dan hoãn thin ho sa. Toàn b din tIch dat các hO dan dang san xuât
thuOc quyên quân l cUa Cong ty TN[llI MTV lam nghip La Ku, tai thi diem nay UBND
tinh chira có Quy& djnh thu hi dat cüa Cong ty TNH1H MTV lam nghip La Ku giao ye
cho dja phuang quãn li, nên chira Co can cir pháp 1 dê trInh cap có thâm quyên cap Giây
CNQSD dt cho các ho dan.
Dn nay UBND tinh d cO Quyt djnh thu hi ctt cüa 06 Cong ty TNHFIT MTV lam
nghip và giao ye dja phircrng quãn 1 (trong do có COng TNHHMTVLNLo'Ku). Uy ban
than dan huyn dã chi dao UBND các xã, thj trân xây dijng phircmg an quàn li', sir diing
din tIch dt nay, My kin cong khai v phirong an, trên ca sâ do xem xét giãi quyêt cap
GCN QSD dt cho các hO dan duçc hay không duçyc. Dê nghj hO dan có thu câu lien h
UBND xã La Ku d duccc xem xét Cu th.
- D nghj giái quyê't dirt diê'in vic thu hi da't tQi To' dOn phO' 6, thj tro'n Kbang dang
bj h gia dlnh lan chiêm:
Vic tranh chp dt dai giüa bà Lê Thj Quiy vói cong dng dan cu TDP 6, thj trn
Kbang dà duçic Chü tjch IJBND huyn giãi quyêt và dä dirQc TOa an than dan các cap giài
quyt theo dung tninh tir, thu tuc lut djnh, tfr sa thâm, phIic thâm den giám dc thâm dêu
cong nhn Quyt dnh giãi quy& tranh chap dat dai gitta hO gia dInh vO'i cong dong dan cu
fl)P 6, thj trân Kbang cña Chü tjch UBND huyn là dung pháp lut. Dê giài quyet düt diem
vic tranh chap dat dai, UBND huyn d to chcrc dôi thoai vói hO gia dInh bà Lê Thj QuS' và
dã hO gia dInh dà thông nhat bàn giao diOn tIch dat cho cong doug dan cu TDP 6. Tuy nhiên
hO gia dinh tip tiic kháng cáo len TAND tOi cao và VKSND tOi cao dê dê nghj xem xét la
bàn an, nu dn ngày 30/6/2021 ma không cO kháng nghj cüa TAND tOi cao và VKSND ti
cao thi hO gia dInh tir giãi tOa cay trong trên dat hoc hiên cay trông trên dat cho cOng dong
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dan cix TDP 06, thj trn Kbang quán 1 và không cOn quyên và nghTa vi lien quan dn thfra
dat tranh chap.
3.2. Cz tn xã Krong, xã Kong Ba La d nghj tgo diê'u kien thuan lcri cho nhdn dan
thrc hiçn vic dInh chInh giáy cht'rng nhn quyên th diing dat và tài san trên dat trong thai
gian 05 ngày lam vic, hin nay thd'i gian thzc hin là 20 ngày gay khó k/ian cho ngztO'i dOn
khicónhucOuvayvOn:
Thirc hin Quyt djrih s 5921QD-UBND ngày 28/5/2018 cüa UBND tinh Gia Lai
V/v cong bO dan/i myc thñ tyc hành chIn/i quy djnh thñ tiic dinh chInh giây chüng nhân
quyên sir dung dat và tài san trên dat dã cap là không qua 20 ngày lam vic. Thii gian quy
djnh trên là phü hp dê Chi nhánh Van phOng dang k dat dai phôi hp vOi phOng Tài
nguyen vã Môi tru?mg, UBND các xa, thj trân xác djnh dixçyc nguyen nhn sai sot, kim tra
s gc, xác minh th?c da dê cO co Ca trmnh cap Co thâm quyên dinh chInh sai sOt. Tuy
nhiên, di vâi nhItng tru?mg hçp ngixOi dan lam thñ tic vay von tii ngan hang, UBND
huyn sê chi dto Chi nhánh Van phOng dat dai huyn thirc hin thu ti1c sam nhât cho ngi.thi
dan.
3.3. Czc tn xã Kon Pne d nghj xOy dtng tithng rào nhà rOng van hóa lang Kon
Hieng.
D nghj UBND xã Kon Pne slr diing nguôn kt dix ngân sách xã näm 2019 và vn
dng cac nguôn kinh phi hcp pháp dê dé dâu lix xay drng, trixOng hçrp thiêu kinh phi báo
cáo dê xuât UBND huyn dê xem xét giài quyêt.
3.4. C tn xä Krong dé' nghj NgOn hang chInh sách xâ' hi huyçn tiê'p tyc trié'n khai
chztong tnInh cho vay vO'n cho hQc sinh, sin/i viên, hicn nay ngithi dOn có nhu cOu vay vn
nhirng khOng ducrc giái quyêt:
Hin nay, Ngân hang Chinh sách xã hi huyn vn dang trin khai chumg trInh cho
vay von hçc sinh, sinh viên theo Quyet dnh so 157/2007/QD-TTg cña Thu tixtng ChInh
phü Vé' tin dyng hQc sin/i, sin/i viên. Dê nghj UBND xã Krong phô biên cho ngu?ii dan biêt,
trlx&ng hçrp h dan nào cO nhu câu, dñ diêu kin vay vOn thI lien h TO Tiêt kim và Vay
v6n trên dja bàn die duc hu0ng dan lam thu tic vay von.
3.5. Gi tn xã KOng Long Khong , xâ DOng d nghj NgOn hang chInh sOch xã hi
huyn thz!c hin vic giãn ncr, khoan/i ncr, giOm Mi suOt vay cho /i3 gia din/i, cO n/iOn vay
vn dé san xuOt, c/iOn nuôi bj an/i hithng dfch covid-19 và nOng hgn kéo dài.
Nhung h gia dInh, cá nhân vay vn d san xut, chän nuôi bj ânh hiimg do dich
t
covid-19 và nng han kéo dài, Ngân hang ChInh sách xã hi huyn dang phoi hp vai
chuc chinh trj xäi hi, UBND các xa, thj trân và To tnrrng các To Tiêt kim và Vay von rà
soát nhUiig tnrrng hçip dñ diu kin die thirc hin vic khoanh n' theo Quyêt djnh sO 15/QDHDQT ngày 27/01/2011 cña HDQT Ngân hang CSXH. Be nghj UBND xä Kong Long
Khang, xã BOng phi hçrp Ngân hang ChInh sách xa hi huyn triên khai thirc hin.
Riêng di vOi kin ngh d nghj giàm lai suit cho vay, UBND huyn d chi dao Ngân
hang ChInh sách xa hi huyn báo cáo Ngân hang cap trên die xem xét..
3.6. CL'c tn xO Nghza An, xO DOng d nghj NgOn hang NOng ng/iip và PTNT huyn
thtc /iin vic giOn ncr, khoanh nQ; giOn2 Mi suO't vay cho /i gia din/i, cá n/iOn vay vOn d
san xuOt, chOn nuOl bj an/i humg cl/c/i covid-19 và nOng /ign kéo dài.
Di vOi khách hang bj ánh hix&ng bai djch Covid-19: thrc hiên Thông tix
01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 cüa Ngân hang Nhà nu'âc Vit nam và Quy& djnh s
535/QD-NRNo-TD ngày 25/3/2020 cüa Tong Giám dôc Agribank, theo do, khách hang bi
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ành huông bii dich Covid-19 ducic ca cu 1i th6i h?n trà nç, min, giãm lãi, phI vâ gin
nguyen nhóm nçi; không quy djnh vic khoanh nçi.
Di vài khách hang bj ãnh hiimg do nng han kéo dài: Thijc hin Diu 9, Diu 10 tai
Quyet dijnh 51 5/QD-HDTV-HSX ngày 31/7/2015 cña Hi dng thành viên Agribank v
thcc hiçn quy chê cap tin dingphc vy chInh sách phát triên nông nghip, nông thón theo
Nghj djnh 55/2015/ND-CT, theo do, khách hang bj nng han kéo dài lam ãnh hithng dn
nguôn thu np dn den không có khã näng trã nç dung han thI thrqc ngân hang xem xét c
câu 1i thai han trâ nç, dixqc khoanh n.
D nghj UBND xã Dông, Nghia An ph bin dn ngmi dan drçic bitt và lien h
Ngan hang Nông nghip và PTNT huyn dê ducic hisOng dn thu t1ic.
3.7. C tn xã So'n Lang d nghi Ldnh do Ngán hang Nóng nghip và PTNT huyçn
Kbang quán triçt cho can b5 tin dyng ye viçc yêu cáu nguài vayphái mua bâo him tin vay
khi vay von ngán hàng, trong tru'ô'ng không mua báo hiêrn thl can b3 ngán hang không lam
thz tyc hotc gay khó khãn cho ngirài dan trong qua trinh lam thi tyc vay von.
Khi khãch hang có nhu cu vay vn và dáp l'rng dy dñ các diu kin vay vn cüa
ngân hang thi can b tin diring Ngân hang Nông nghip và PTNT huyn Kbang sê tin hàflh
1p ho so' và giãi ngân cho khách hang theo quy djnh.Vic mua san phâm bào him tin vay
là tr nguyen, không lien quan den qua trinh lam thñ tic vay von cüa khách hang. Tuy nhiên,
dê dam bão quyên li cho nguivay, truàc khi giài ngân nguôn von, can b tin dung së tu
van dê khách hang tham gia nhäm dam bão khã näng hoàn trã von vay trong truO'ng hgp
khách hang gp thi ro. Tnra'ng hç'p, can b tin dicing Ngan hang Nông nghip gay khO khän
trong qua trInh lam thñ tiic vay von do không tham gia bão hiêm tien vay, ngui dn lien h,
báo cáo trrc tiêp vâi Läinh dao Ngân hang Nông nghip và PTNT huyn dê ducc giãi quyêt.
UBND huyn d nghj Lanh dao Ngân hang Nông nghip và PTNT huyn Kbang thuO'ng
xuyên quán triêt, nhc nh den can b, nhân viên ngân hang ye tinh than, thai d phiic v11
khách hang.
3.8. Cit tn xã So' Pai dê ngh kiê'm tra và Co hwáng giái quyê't vic Cong ty Lien Vit
Mac ca Vit Nam sit dung may dào ma r5ng và chn lông suOi chInh dê tIch nzthc tithi cho
cay trng caa dy an trng cay Mac Ca, cay ChuOi tqi khu vy'c Trqi bd thuôc xã So' Pai. Do
do khOng con nguOn nithc chOy xuOng khu vy'c hQ lu'u, trong mia nang hgn vita qua lam
ánh hu'O'ng den nguôn nu'O'c tu'ó'i cho diçn tich dat sOn xuOt nông nghip cia bà con nhdn
dOn tnên dfa bàn: Uy ban nhân dan huyn giao UBND xä So' Pai chü tn, mi các cci quan,
doii vi có lien quan cüa huyn kiem tra, cO huOng xfr l giái quyêt ci1 the.
II. Lnh vrc Van hóa - xã hôi:
1/ ir tn xã Kong Bd' La d ngh/ Trung tam V te' huyn xem xét vic xe ca'p cth cOa
bnh vin lay tin cu'ó'c cao ho'n yO'i xe taxi ben ngoài:
Xe cp cü'u 115 là xe cüa Doanh nghip tu' nhân phiic vi tai Bnh vin da khoa
huyn nen giá cu'O'c vn chuyn do doanh nghip va ngithi dan tir thOa thun. Ben canh do,
xe cp ciru 115 là xe chuyên diing duc trang bj dy dü các trang thit bj y te (may thO' Oxy,
may hOt d&m, bOp bong Ambu...), phu'o'ng tin và thu6c cap ci.'u bnh nhân trên duô'ng vn
chuyn nen giá cu'àc së cao hoi xe taxi thông thu6'ng. Tuy nhiên, d dam báo quyen Igi cüa
nguô'i dan, UBND huyn dã chi dao Trung tam tê huyn thisO'ng xuyên giám sat, nhc
nhO' doanh nghiêp niêm yt gia giá cuâc vn chuyên dam bão phñ hçip.
2/ Cit tn xd Sci Pal de' nghj sam sita chz7'a 02 phOng hQc cOa Die2m trithng Tiê'u hQc
và THCS Scr Pal tqi Lang BuOn Licó'i dê dam báo cho dciy và hQc näm hQc 2019-2020.
Hai (02) phOng hQc cña Dim trumg Tiu hpc và THCS So' Pai tai Lang BuOn Luài
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bj hixhóng phn trAn van ép và thm nhira, tuông quét vôi sir diing Mu näm hj bong tróc, viêc
sra chUa là can thiêt. Tuy nhiên, näm 2020, nguôn kinh phi tang cu?mg co s vt chAt cüa
ngành giáo diic cia drçrc phân khai và uu tiên dâu tu, sfra cha các trix&tg hQc nàm trong 1
trinh cong nhn trti?mg chuân quc gia d dam bão tiêu chi s 5 v& co sâ vt chAt cüa xã dt
chuân nông thôn mói näm 2020. Kiên nghj cüa cfr tn xa So Pai, UBNID huyn giao PhOng
Giáo diic và Dào tao chi dao tnrng Tiêu hc và THCS So Pai Ip dr toán, d nghj thra vao
sfra chfta trong näm 2021.
HI. Linh virc Nôi chInh:
1. cz

tn xà NghTa An d nghj Cong an huyn kiém tra vic th phgt vi phqm giao

thông nhu'ng biên lai xi't ph cit igi ghi ten ngwO'i khác và không dwQ'c cung ca'p biên lai ma
van n*5pphgt 1.000.000 dông.
UBND huyn cia chi dao lãnh dao Cong an huyn kim tra, xác minh ni dung cl'r tn
kiên nghj. Qua kiêm tra, xác minh và lam vic tnrc tiêp vâi ngr?ii bj phat và gia dInh cña
ngithi bj phat thI gia dinh dông vic xir pht vi phm hành chInh ye giao thông cüa can b
Cãnh sat giao thông huyn.
Qua kin nghi cüa ct'r tn, UBND huyn yêu cu Cong an huyn nit kinh nghim và
trong thri gian tri lam tot cOng tác giáo diic chInh trj ti.r tirOng; quail trit, chi dao lirc hong
Cãnh sat giao thông chap hành nghiêm diêu 1nh, quy trInh cong tác và các quy dinh cña
ngânh Cong an trong thi hành nhim vi; tang cuOng cOng tác kiêm tra, giám sat lc hing
cãnh sat giao thông thijc hin nhim vij kjp thOi phát hin, x1r l nghiêm nhftng tnrô'ng hcTp
can b, chiên si vi phm theo quy djnh.
2. Czr tn xä DOng dê' nghj UBND huycn chi dçio lam nO ke't qua giái quyê't h so' cho
di tuçrng theo Quyet djnh 49/QD-1Tg, hiçn nay xã Dông cOn l7hO so' ch2m giái quye't,
trong do cO hO so' bà Dng Thj Tap, thôn 2 'thOn 4 cz) d kéo dài den nay là 4 nàm.
Qua kim tra và báo cáo cña Co quan Quân sIr huyn, l do h so cham duo'c giãi
quyêt là do các nguyen nhân: Dôi tuçrng kê khai thiêu sot không nh rO thiM gian di, v;
nguôi cLIng di, ye không dOng nhât; thñ gian môi dçrt qua dài 1,5-2 näm; nhim viii khOng
phü hçrp theo Quyet djnh 49; dOi tllçmg không nhâ cap huy dng, quán I tp tnung; ho so
nh ngui vi& giüp nhung khOng k, không diem chi; näm sinh,tên gQi gifa ho so kê khai
va h khAu, ching minh khOng tni1ng khóp; qua trinh xác 1p cap xa thâm djnh chua chat
chë khi thAm djnh h so' Ban CHQS huyn trã ye diêu chinh xác minh bO sung. Qua trInh
xác lap h so gap khó khãn do không có ho so gôc, cija bàn, thai gian trng dçct ch ' kin
chi dao, kt lun cña cap trên nell chtm.
Riêng di v9i h so ciia bà Dng TM Tip: Do h so tai xä thirc hin chi.ra dung vi
quy tnmnh, h so xác 1p kê khai tai noi Cu' tilt chu'a có biên bàn xët duyt, cong van xác nhn
cUa Hti dng chInh sách xa noi quê quán trLró'c khi thirc hin nhim vir... Do do phài hoàn
thin 1i h so.
Uy ban nhân dan huyn cia chi do Ban CHQS huyn nghiêm ti1c rut kinh nghim
trong viêc thirc hiên cac chê do, chrnh sach cho cac dOi tuong dam bao kip thai Hiên nay,
Ban CHQS huyn cia 1p thu tçic d nghj cap cO thâm quyên xem xét quyêt djnh (cOp qudn
khu).
IV. Bôi vOl các ni dung kiên nghj ciia cii' tn lien quan den Din lij'c Kbang:

Trong các k5' h9p tru'c, trên co sâ ni dung báo cáo cUa Din Iurc Kbang, UBND huyn d
kin cur tn tai
có van bàn trã lO'i, tuy nhiên ci:r tn tiêp tçlc có nhiêu kiên. Dê trã lôi ciii th
k' h9p nay, UBND huyn d có van bàn so 657/UBND-TH ngày 24/6/2020, d nghj Din
lu'c Kbang tnrc tiêp trã 16'i cii the tai ki hçp.
11

Uy ban nhn dn hun trã Ri kin, kin nghi. cfia cfr tn tnthc
hpp thu Muài
mt - HDND huyn, khOa VII (nhim kj) 2016-2021). Dê nghj cãc vj dai biêu HDND hyyên
thông báo cho cCr tn nãm thiçc; dong th?ñ theo döi, giám sat vic trin khai thirc hijwdôi vài
nhüng ni dung d duçc UBND huyn ghi nhn tai kS' h9p này.
Nd nhIn:
- Nhu trên;
- Các vi dai biu HDND tinh
duqc bâu ti huyn Kbang;
- TT Huyn üy (báo cáo);
- TT UBND huyn;
- Ban TT UBMTTQ VN huyn;
- Các ca quan, dan vj lien quan;
-11 HDND và UBND các xã, TT;
- Luii VT, VP, các CV.
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