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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai 

trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV 

 

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-

ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của 

đại biểu Quốc hội; Kế hoạch số 132/KH-ĐĐBQH ngày 20/9/2022 của Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh về tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp 

thứ tư, Quốc hội khóa XV và Kế hoạch số 142/KH-ĐĐBQH ngày 27/9/2022 của 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV với Ban Dân tộc tỉnh. Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp 

xúc cử tri để thông báo với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ tư, 

Quốc hội khóa XV; những vấn đề Quốc hội xem xét, thảo luận, cho ý kiến và thông 

qua tại kỳ họp.  

Tại 04 điểm tiếp xúc cử tri thuộc 04 huyện, thị xã và tiếp xúc cử tri chuyên đề 

với Ban Dân tộc tỉnh, có gần 700 cử tri tham dự, với 94 lượt cử tri phát biểu ý kiến, 

kiến nghị đối với các cấp, các ngành, cơ quan có liên quan và Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với nhiều lĩnh vực mà cử tri quan tâm; 

đồng thời, bày tỏ nguyện vọng, mong muốn của cử tri, nhân dân trên địa bàn. Đại 

diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát biểu trao đổi ý kiến, trả lời với cử 

tri về những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của 

cấp mình. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh phát biểu giải trình các vấn đề 

liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Các đại biểu Quốc hội tỉnh phát 

biểu ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và tỉnh. Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh tổ chức các buổi làm việc với Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh để thu thập 

những khó khăn, vướng mắc, các ý kiến, kiến nghị trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ và tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh nơi không trực tiếp tổ chức 

hội nghị tiếp xúc cử tri. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những ý kiến, 

kiến nghị chung và các kiến nghị cụ thể của cử tri trong tỉnh với Quốc hội, Chính phủ 

và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương, cụ thể như sau: 
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I. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG 

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm 

ẩn nhiều rủi ro; lạm phát duy trì mức cao ở châu Âu và Mỹ; giá cả hàng hóa, lương 

thực, thực phẩm, dầu thô, nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng cao, dịch bệnh diễn 

biến vẫn phức tạp. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, chỉ 

đạo, điều hành của Chính phủ tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 của 

nước ta tiếp tục phục hồi rõ nét và đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 

Trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các 

cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh 

hoạt và hiệu quả. Việc điều chỉnh giảm giá xăng dầu đã góp phần hiệu quả, tích cực 

trong ổn định mặt bằng giá cả, hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế 

- xã hội. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, góp phần phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội. Cử tri và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; 

đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời có những giải pháp 

linh hoạt, đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành. Cử tri đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao 

các hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua với nhiều cải tiến, đổi mới thiết thực 

và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri.  

Tuy nhiên, cử tri còn quan tâm, lo lắng đối với một số vấn đề như: Việc phân 

bổ vốn 03 chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, gây áp lực lớn trong tiến độ giải 

ngân vốn được giao năm 2022. Một số bộ, ngành ban hành văn bản chậm hoặc chưa 

ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung của các chương trình mục 

tiêu quốc gia nên việc xây dựng kế hoạch thực hiện của địa phương gặp khó khăn. 

Tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng 

làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng, hoạt động sản xuất, thu nhập, đời 

sống của nhân dân gặp khó khăn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu 

tư xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất 

là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y 

tế ảnh hưởng đến công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tình trạng 

công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Biến 

đổi khí hậu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và cuộc sống của người dân. 

Cử tri và Nhân dân mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục theo dõi chặt 

chẽ diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời đánh giá, dự báo các tác động 

đến tình hình giá cả, lạm phát của Việt Nam để có các chính sách, giải pháp kịp thời 

đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường trong nước. Đặc biệt, cử tri mong 

muốn việc tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 03 

chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 

giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có giải 

pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia; tạo điều kiện chuyển nguồn vốn năm 2022 chưa 

giải ngân được sang năm 2023. Đẩy mạnh hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao 

động. Quan tâm công tác thu hút, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế, nhất là y 

tế cơ sở, có chính sách phù hợp cả về vật chất và tinh thần để động viên cán bộ 

ngành y tế yên tâm công tác, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục quan 
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tâm chế độ, chính sách đối tượng người có công, cựu thanh niên xung phong, các 

chi hội đoàn thể ở thôn, làng, tổ dân phố. 

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỤ THỂ 

1. Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1.1. Đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Báo chí năm 2016 để phù hợp với 

thực tiễn và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, công tác quản lý nhà nước về báo 

chí tại địa phương. Tăng cường phân cấp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực báo chí cho các cấp địa phương. 

1.2. Đề nghị Quốc hội quan tâm nghiên cứu, ban hành quy định ràng buộc chặt 

chẽ và nâng cao hơn trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc 

tuân thủ pháp luật về tố tụng hành chính.  

2. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

2.1. Dự án tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai do 

Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương đã 

hoàn thành, quyết toán nhưng bỏ sót chưa chi hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải 

quyết việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất dẫn đến khiếu kiện đông người, kéo dài. 

Đề nghị Chính phủ báo cáo và đề nghị Quốc hội bố trí vốn trong dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2023 để chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết 

việc làm cho 217 hộ dân tại xã Ia Pal và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

bị thu hồi đất để làm tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê, chấm dứt 

việc khiếu kiện đông người, kéo dài, tiềm ẩn mất an ninh trật tự tại địa phương. 

 2.2. Đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu ban hành cơ chế kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia được giao 

trong năm 2022 sang năm 2023. Đồng thời, đề nghị sớm phân bổ kế hoạch vốn năm 

2023 bảo đảm thời gian theo quy định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 

tại địa phương.  

2.3. Đối với Dự án 1 (Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030: Đến nay, chưa có định 

mức hỗ trợ vốn đầu tư cho 04 nội dung (hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất và công trình 

nước sinh hoạt tập trung). Đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương 

xây dựng và ban hành để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện. 

2.4. Đối với Tiểu dự án 1 - Dự án 9 (Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân 

tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù) thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030 quy định: “Đối với các hộ dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn: 

Hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất 

thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt”: Tỉnh Gia Lai 

được Trung ương phân bổ giai đoạn 2021 - 2025 là 234.861 triệu đồng (nguồn vốn sự 

nghiệp), trong đó năm 2022 tỉnh được phân bổ 23.463 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn 

kinh phí này đến nay chưa thực hiện được vì chưa có cơ chế ủy thác nguồn vốn sự 
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nghiệp ngân sách Trung ương qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Mặt khác, hộ nghèo 

đang được vay theo kênh tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội với định mức 100 

triệu đồng/hộ. Do đó, khả năng giải ngân nguồn vốn vay tín dụng của Tiểu dự án này 

sẽ không cao. Đề nghị Chính phủ cho phép sử dụng nguồn kinh phí này hỗ trợ phát 

triển sản xuất và sinh kế trực tiếp cho hộ nghèo các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều 

khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

2.5. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan theo lĩnh vực phụ 

trách sớm tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các dự án, công tác 

thu thập số liệu, tổng hợp thông tin, báo cáo đánh giá thực hiện dự án, tiểu dự án, nội 

dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 để địa phương triển khai 

thực hiện. 

2.6. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan sớm ban hành 

hướng dẫn chi tiết một số nội dung thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 

triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách 

tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để các địa 

phương có cơ sở triển khai thực hiện.  

2.7. Đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, 

ngành liên quan thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn hiệu 

lực hiệp định vay của Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên 

(Quốc lộ 19), cho phép sử dụng vốn dư sau đấu thầu triển khai bổ sung một số hạng 

mục của Dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm tăng cường kết nối giao thông, đảm 

bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 19 và phát huy hiệu quả của nguồn vốn vay ưu 

đãi của dự án, cụ thể như sau: 

- Mở rộng nền, mặt đường đoạn tuyến nối thị trấn Đak Đoa và thành phố 

Pleiku từ Km155 - Km160. 

- Mở rộng 04 cầu đoạn Km180 - Km241 (cầu Tân Lạc - Km199+790, cầu Thanh 

Bình - Km202+670, cầu Nước Pít - Km205+500, cầu Ia BLang - Km214+292). 

- Mở rộng mặt đường đoạn Km670 - Km68+500 đảm bảo cho các phương tiện 

dừng, đỗ kiểm tra an toàn kỹ thuật khi lên xuống đèo An Khê. 

- Đầu tư xây dựng đoạn tuyến tránh thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai. 

2.8. Theo quy định tại số thứ tự 6, cột 3, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và khoản 1 Điều 30 Luật 

Bảo vệ môi trường thì tất cả các công trình có sử dụng đất lúa đều phải lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, ảnh hưởng đến việc phát triển của địa phương, với các 

công trình quy mô nhỏ, vốn ít, sử dụng đất lúa không đáng kể thực hiện theo quy định 

nêu trên dẫn đến tiến độ đầu tư không đảm bảo, công trình tăng vốn, hiệu quả đầu tư 

giảm. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành có liên quan ban hành các quy định và 

hướng dẫn cụ thể để thực hiện quản lý. 
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2.9. Để nhân viên ngành y tế dồn tâm lực cho công tác phòng, chống dịch, hạn 

chế những sai sót trong mua sắm, không phù hợp với ngành nghề chính được đào tạo, 

đề nghị Chính phủ có cơ chế giao cho cơ quan chuyên môn về đấu thầu mua sắm 

thực hiện mua sắm tập trung, thống nhất một đầu mối để mua sắm vật tư, hóa chất, 

trang thiết bị phòng, chống dịch, không chỉ cho ngành y tế mà còn cho tất cả các 

ngành tham gia chống dịch. 

2.10. Đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh 

viên từ 30% lên 50% vì đây là đối tượng sống phụ thuộc vào bố mẹ, chưa có thu nhập. 

2.11. Để tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số, đề nghị Chính phủ có 

các chính sách cụ thể để thu hút, đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia chuyển đổi số. 

2.12. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành quy chế làm việc mẫu của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thay thế Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 

13/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế làm việc mẫu của Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn không còn phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

2.13. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Bộ tiêu chí đánh giá sản 

phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025 để làm cơ sở cho các địa phương hoàn thiện hồ 

sơ, đăng ký thi sản phẩm OCOP năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá lại cho những sản phẩm 

OCOP đã hết thời hạn được công nhận.  

3. Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Đối với Bộ Xây dựng  

Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng các công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để địa phương có 

cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định. 

5. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao: Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình 

thức hỏa táng, quy định tỷ lệ đạt ≥5%. Qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Gia Lai cho thấy 

quy định này không phù hợp, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng giải 

quyết cho phù hợp với tình hình thực tế của các xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

6. Đối với Ủy ban Dân tộc 

6.1. Đối với nội dung “Hỗ trợ đất sản xuất” thuộc Dự án 1 (Giải quyết tình 

trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt) thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030: Qua rà soát, trên địa bàn của nhiều huyện thuộc tỉnh Gia Lai hiện 
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không có quỹ đất để hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất, vì vậy để thực hiện được nội dung 

này, đề nghị Ủy ban Dân tộc xem xét, bổ sung thêm khoản 1 Điều 9 Thông tư số 

02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 “Cho phép người dân được chuyển nhượng, nhận 

chuyển nhượng đất sản xuất bằng nguồn kinh phí được hỗ trợ”, đồng thời tăng định 

mức hỗ trợ đất sản xuất bằng 44 triệu đồng/hộ (Ngân sách Trung ương hỗ trợ 40 triệu 

đồng/hộ; ngân sách địa phương hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ). 

6.2. Đối với Tiểu Dự án 2 - Dự án 5 (Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự 

bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030: Đề nghị 

Ủy Ban Dân tộc xem xét, bổ sung thêm khoản 2 Điều 47 Thông tư số 02/2022/TT-

UBDT ngày 30/6/2022 “Bổ sung thêm đối tượng đào tạo đại học là các sinh viên 

người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau 

khi học xong trung học phổ thông được tuyển (thi hoặc xét tuyển thẳng) vào các 

trường đại học”. 

7. Đối với Bộ Công Thương 

Đề nghị Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn hoặc ban hành, đề xuất cấp có 

thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về bảo vệ an toàn công trình điện gió và bồi 

thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong hành lang an 

toàn của cột tháp gió (như: Xác định diện tích ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng, tính 

toán mức bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, chuồng trại, gia 

súc…) để làm cơ sở triển khai thực hiện, góp phần ổn định an ninh trật tự tại các địa 

phương có dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

8. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn việc bồi dưỡng, tập huấn cho 

đội ngũ giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất… để triển khai Chương trình và sách giáo 

khoa phổ thông mới, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

9. Đối với Bộ Nội vụ 

Đề nghị Bộ Nội vụ tạm dừng việc giảm 10% biên chế hằng năm của ngành 

giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2022 - 2025 để đảm bảo số giáo viên giảng dạy 

tại các trường của tỉnh Gia Lai. 

10. Đối với Bộ Y tế 

10.1. Đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn từ 

2021 - 2030, vì Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 về việc ban hành Bộ 

tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 đã hết hiệu lực, không còn phù hợp 

với xây dựng nông thôn mới hiện nay và thay đổi thời gian thẩm định lại Trạm y tế 

đạt chuẩn là 05 năm thẩm định lại 01 lần. 

10.2. Đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn 

định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế công lập để địa phương có căn cứ 

giao chỉ tiêu biên chế ngành y tế thay thế Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-

BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế và Nội vụ. 
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10.3. Để đảm bảo thuốc phục vụ bệnh nhân, đề nghị Bộ Y tế đưa vào danh 

sách đấu thầu tập trung cấp quốc gia các thuốc gây nghiện, hướng thần và tiền chất, 

vì theo danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia kèm theo Thông tư số 

15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế không có danh mục thuốc gây nghiện, 

hướng thần và tiền chất.  

11. Đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ quan tâm phân 

bổ kinh phí thực hiện các Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma 

túy; phòng, chống mua bán người và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật 

tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025. 

12. Đối với Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông 

Đối với Tiểu dự án 2 - Dự án 10 (Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030: Đề nghị Ủy ban Dân tộc và 

Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn cụ thể để thực hiện các nội dung thuộc 

Tiểu dự án theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

13. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương 

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công Thương sớm ban hành văn bản 

hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025.   

Trên đây là tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 

tư, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổng hợp và báo cáo Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam quan tâm chỉ đạo việc xử lý, giải quyết./.   

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; 

- Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội (Vụ Dân nguyện); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- TTr HĐND, UBND, Ban TTr UBMTTQVN 

 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các ĐBQH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; 

- Công an tỉnh (PA03); 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTQH, DN-TT. 

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 
 

 

 

 

Siu Hương 
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