HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 204 /TB-HĐND

Gia Lai, ngày 11 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XI
Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI được tổ chức vào ngày
08/5/2020, tại Hội trường 19/5 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Tham dự Kỳ họp có: 77/79 vị đại biểu HĐND tỉnh và 12/14 đại biểu khách
mời gồm: Thường trực Tỉnh ủy; UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh
đạo một số sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
Sau đây là thông báo những kết quả chủ yếu của Kỳ họp:
Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các vị đại biểu
HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét 14 dự thảo nghị quyết và báo cáo kết quả lấy ý kiến
đại biểu HĐND tỉnh đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trong
thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã quyết định thông qua 14 nghị
quyết. Cụ thể như sau:
1. Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về việc
miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;
2. Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về việc
phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài bổ sung có mục tiêu
cho tỉnh Gia Lai.
Phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp cho các chương trình, dự án từ nguồn vốn
nước ngoài bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:
- Tổng số kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu: 26.780 triệu đồng.
- Nguồn bổ sung có mục tiêu (nguồn Trung ương vay): Tổng số kinh phí
Trung ương hỗ trợ: 20.620 triệu đồng.
- Phân bổ 18.814 triệu đồng/20.620 triệu đồng cho 04 chương trình, dự án, gồm:
(1) Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2:
8.002 triệu đồng;
(2) Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tỉnh Gia
Lai: 4.855 triệu đồng;
(3) Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế
(Hpet): 3.357 triệu đồng;
(4) Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên
kết quả tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc - Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 2.600 triệu
đồng.
- Nguồn vốn viện trợ: Tổng số kinh phí Trung ương hỗ trợ: 6.160 triệu đồng, phân

bổ cho 02 dự án:
(1) Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Gia Lai:
4.220 triệu đồng.
(2) Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện: 1.940 triệu đồng.
3. Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ
trương đầu tư dự án Tuyến giao thông biên giới cấp bách trên địa bàn huyện
Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
- Quy mô đầu tư (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự
kiến; quy mô dự án được xác định cụ thể ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi):
Tổng chiều dài tuyến khoảng 21,5km đường cấp V miền núi; kết cấu mặt đường
bê tông nhựa; xây dựng công trình thoát nước và công trình an toàn giao thông
trên tuyến.
- Nhóm dự án: Nhóm B.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 140 tỷ đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 bố trí 14 tỷ
đồng, phần vốn còn lại dự kiến bố trí từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai
đoạn 2021-2025 (Chủ đầu tư chỉ được triển khai phần vốn ngân sách Trung ương
giai đoạn 2021-2025 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao kế hoạch).
- Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
- Thời gian thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2020 - 2022.
- Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến):
+ Năm 2020: phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư và thi công.
+ Năm 2021: Thi công xây dựng công trình.
+ Năm 2022: Thi công, hoàn thành công trình.
4. Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ
trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00-Km7+100).
- Quy mô đầu tư (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự
kiến; quy mô dự án được xác định cụ thể ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi):
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường có chiều dài dự kiến 7,1Km; nền đường rộng
7,5m - 9m; mặt đường rộng 5,5m - 7m; kết cấu mặt đường láng nhựa; xây dựng
hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.
- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 44,44 tỷ đồng (Bốn mươi bốn tỷ, bốn trăm bốn
mươi triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 bố trí 20 tỷ
đồng và ngân sách tỉnh.
+ UBND tỉnh chịu trách nhiệm bố trí phần vốn còn lại từ ngân sách tỉnh theo
quy định.
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- Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Pleiku và các huyện: Đak Đoa, Chư
Sê.
- Thời gian thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2020 - 2021.
- Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến):
+ Năm 2020: Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư và thi công.
+ Năm 2021: Thi công hoàn thành công trình.
5. Nghị quyết số 216/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ
trương đầu tư dự án đường liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông, tỉnh
Gia Lai.
- Quy mô đầu tư (quy mô dự án là dự kiến; quy mô cụ thể được xác định
trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình):
+ Công trình giao thông: Đầu tư xây dựng 01 tuyến chính chiều dài 711,0m
mặt đường BTXM Bm = 5,0m, nền đường Bn = 7,0m và 07 tuyến nhánh có chiều
dài 1.941,20m, mặt đường BTXM Bm = 3,50m, nền đường Bn = 5,50m và hoàn
chỉnh hệ thống thoát nước.
+ Hệ thống nước sinh hoạt: 01 giếng khoan và đài nước, mạng lưới đường ống.
+ Hệ thống điện sinh hoạt: Đường dây 3 pha 22KV chiều dài 0,849km; đường
dây hạ thế 0,4KV chiều dài 1,645 km và 01 trạm biến áp 3P-160kVA - 22/0,4kV.
+ Khai hoang, san ủi mặt bằng khu dân cư: 6,4 ha.
- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 19.000 triệu đồng (Mười chín tỷ đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019:
15.000 triệu đồng và ngân sách huyện Krông Pa: 2.500 triệu đồng.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa.
- Thời gian thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2020-2021.
- Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến):
+ Năm 2020: phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư và thi công.
+ Năm 2021: Thi công, hoàn thành công trình.
6. Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ
trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại buôn H’Lang, xã Chư Rcăm,
huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Quy mô đầu tư (quy mô dự án là dự kiến; quy mô cụ thể được xác định
trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình): Đầu
tư xây dựng tuyến kè dài khoáng 160m, Bờ tả phía hạ lưu mố cầu Lệ Bắc - xã
Chư Rcăm, gồm các hạng mục chính: Đỉnh kè, mái kè, cơ kè, chân kè và các
công trình phụ trợ.
- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 8.800 triệu đồng (Tám tỷ tám trăm triệu đồng).
3

- Cơ cấu nguồn vốn: Dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020 của Trung ương bố trí cho dự án: 8.047 triệu đồng.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa.
- Thời gian thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2020-2021.
- Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến):
+ Năm 2020: Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thi công công trình.
+ Năm 2021: Thi công, hoàn thành công trình.
- Giao UBND tỉnh bố trí kinh phí hoặc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại của
dự án này đảm bảo tính đồng bộ, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
7. Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ
trương đầu tư dự án Sạt lở bờ Sông Ba khu vực xã Chư Rcăm, huyện Krông
Pa, tỉnh Gia Lai.
- Quy mô đầu tư (quy mô dự án là dự kiến; quy mô cụ thể được xác định
trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình): Đầu
tư xây dựng tuyến kè dài khoáng 160m, Bờ tả phía hạ lưu mố cầu Lệ Bắc - xã
Chư Rcăm, gồm các hạng mục chính: Đỉnh kè, mái kè, cơ kè, chân kè và các
công trình phụ trợ.
- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 8.800 triệu đồng (Tám tỷ tám trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020 của Trung ương bố trí cho dự án: 8.047 triệu đồng.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa.
- Thời gian thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2020-2021.
- Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến):
+ Năm 2020: Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thi công công trình.
+ Năm 2021: Thi công, hoàn thành công trình.
8. Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ
trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung xã Ia Le, huyện
Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
- Quy mô đầu tư (quy mô dự án là dự kiến; quy mô cụ thể được xác định
trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình):
* San ủi mặt bằng và đường giao thông dọc khu tái định:
- San ủi mặt bằng khu tái định cư rộng 2,6ha.
- Mở rộng mặt đường tuyến đường dọc khu tái định cư chiều dài L = 530m,
kết cấu mặt đường BTXM đá 2x4 M250; mở rộng từ 3,0m lên 6,0m; bề rộng nền
đường: 8,0m; bề rộng mặt đường: 6,0m; xây dựng hệ thống thoát nước.
* Giếng khoan, đài nước, mạng lưới đường ống và các hạng mục phụ:
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- Giếng khoan 02 cái và đài nước, bể chứa nước hoàn chỉnh.
- Mạng lưới đường ống dẫn nước: Tổng chiều dài ống chính là 805m dùng
ống HDPE; đấu nối vào hộ dân hoàn chỉnh.
- Các hạng mục phụ như: Cổng hàng rào bảo vệ khu xử lý, Hố van bảo vệ
giếng khoan, mái che, hệ thống điện giếng khoan...
- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 6.050 triệu đồng (Sáu tỷ, không trăm năm
mươi triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019
bố trí cho dự án: 5.000 triệu đồng và vốn sự nghiệp kinh tế: 550 triệu đồng.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
- Thời gian thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2020.
- Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư,
dự án đầu tư, thi công, hoàn thành công trình.
9. Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ
trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Chư Sê, tỉnh
Gia Lai.
- Quy mô đầu tư (quy mô dự án là dự kiến; quy mô cụ thể được xác định
trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình): Đầu
tư xây dựng tuyền kè chiều dài khoảng 625m, gồm các hạng mục chính: Mái kè,
chân kè và các công trình phụ trợ.
- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 34.000 triệu đồng (Ba mươi tư tỷ đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019
bố trí cho dự án: 30.000 triệu đồng.
- Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê.
- Thời gian thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2020 - 2021.
- Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến):
+ Năm 2020: Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thi công xây dựng
công trình.
+Năm 2021: Thi công, hoàn thành công trình.
10. Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ
trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung huyện Mang Yang
(phương án bố trí dân di cư tự do huyện Mang Yang), tỉnh Gia Lai.
- Quy mô đầu tư (quy mô dự án là dự kiến; quy mô cụ thể được xác định
trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình):
+ Đường giao thông: Chiều dài đường nâng cấp, mở rộng khoảng 1.500m,
nền đường rộng: 7,5m; mặt đường rộng: 5,5m, giao thông nông thôn cấp B và
công trình thoát nước.
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+ Nhà sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục phụ: Diện tích xây dựng:
114,0m2; trang thiết bị và các hạng mục phụ trợ.
+ 02 Giếng khoan, máy bơm, đài cấp nước, bể chứa, Hệ thống đường ống,
van, đồng hồ nước.
+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.
+ Chi phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân: 123 hộ.
- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 12.230 triệu đồng (Mười hai tỷ, hai trăm ba
mươi triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019
bố trí cho dự án: 10.000 triệu đồng và kinh phí sự nghiệp: 1.230 triệu đồng, trong
đó: Kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và
phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: 950 triệu đồng, vốn
kinh phí sự nghiệp ngân sách huyện: 280 triệu đồng.
- Địa điểm thực hiện dự án: Làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang,
tỉnh Gia Lai.
- Thời gian thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2020-2021.
- Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến):
+ Năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thi công công trình.
+ Năm 2021: Thi công, hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng.
11. Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về việc
bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20162020 của tỉnh Gia Lai.
Theo đó, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
của tỉnh Gia Lai 05 dự án với số vốn là 80 tỷ đồng, cụ thể:
(1) Dự án Kè chống sạt lở Trung tâm hành chính huyện Chư Sê: 30 tỷ đồng
(nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019).
(2) Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung xã Ia Le, huyện Chư Pưh: 5
tỷ đồng (nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019).
(3) Phương án bố trí dân di cư tự do huyện Mang Yang (Dự án bố trí ổn định
dân di cư tự do tập trung huyện Mang Yang): 10 tỷ đồng (nguồn vốn dự phòng
ngân sách trung ương năm 2019).
(4) Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư tại buôn H’Lang, xã Chư Rcăm, huyện
Krông Pa, tỉnh Gia Lai: 15 tỷ đồng (nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương
năm 2019).
(5) Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê:
Đoạn từ ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 - Km7+100): 20 tỷ
đồng (nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ khắc phục thiên tai năm 2019).
12. Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về việc
sửa đổi một số nội dung về giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Păh, Đak
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Đoa và thành phố Pleiku ban hành kèm theo Nghị quyết số 201/NQ-HĐND
ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn
2020-2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Sửa đổi một số nội dung về giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn
huyện Chư Păh, huyện Đak Đoa và thành phố Pleiku ban hành kèm theo Nghị
quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về việc thông qua bảng giá các loại đất
giai đoạn 2020-2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Cụ thể như sau:
STT

Mục đích sử dụng đất

Nghị quyết số
201/NQ-HĐND

Sửa đổi

1

Thành phố Pleiku

-

Đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở
lên (đồng/m2)

135.000

126.000

-

Hệ số điều chỉnh giá đất nông
nghiệp nằm trong khu dân cư
(lần)

Từ 1,85 đến 3,0

1,8

2

Huyện Chư Păh

-

Hệ số điều chỉnh giá đất nông
nghiệp (trồng lúa nước từ 02 vụ
trở lên) trong khu dân cư (lần)

2,0

1,8

3

Huyện Đak Đoa

-

Hệ số điều chỉnh giá đất nông
nghiệp (đất trồng cây hàng năm
khác) trong khu dân cư

2,5

1,8

13. Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về việc
đăng ký thí điểm sắp xếp hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
cấp tỉnh, cấp huyện.
Theo đó, đăng ký thí điểm sắp xếp, hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Cụ thể như sau:
- Ở cấp tỉnh thí điểm: Chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng từ trực thuộc Sở
Nội vụ về trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
- Ở cấp huyện thí điểm:
+ Mô hình 1: Giải thể Phòng Y tế và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham
mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND và UBND cấp
huyện để đảm nhận thực hiện.
+ Mô hình 2: Giải thể Phòng Y tế và Phòng Dân tộc; chuyển giao chức năng,
nhiệm vụ của 02 đơn vị này về Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện để đảm
nhận thực hiện.
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+ Mô hình 3: Hợp nhất Phòng Dân tộc và Phòng Lao động, Thương binh và xã
hội cấp huyện và lấy tên là Phòng Lao động, Thương binh, xã hội và Dân tộc cấp
huyện.
14. Nghị quyết số 225/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về việc
phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập,
tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2020 của tỉnh Gia Lai.
- Tổng chỉ tiêu người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 27.230 chỉ
tiêu (Chưa tính tỷ lệ tinh giản biên chế đối với 1.201 giáo viên mầm non được bổ
sung năm 2019).
- Tổng số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 1.417 chỉ
tiêu. Trong đó: chỉ tiêu hợp đồng lao động tại các cơ quan, tổ chức hành chính:
203 chỉ tiêu; chỉ tiêu hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập: 1.214
chỉ tiêu.
15. HĐND tỉnh thống nhất thông qua Báo cáo số 159/BC-HĐND ngày
06/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp kết quả các nội dung lấy
ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể:
15.1. Về điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 của các huyện,
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh: Thống nhất để UBND tỉnh ban hành bảng giá
đất đúng với khung giá đất quy định tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày
19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất đối với 03 địa phương gồm
huyện Chư Păh, Đak Đoa và thành phố Pleiku như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ
trình số 3014/TTr-UBND ngày 31/12/2019.
Nội dung này, đã được HĐND tỉnh xem xét, ra Nghị quyết sửa đổi tại Nghị
quyết số 223/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh.
15.2. Điều chỉnh một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số
206/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường thuộc
thành phố Pleiku: Thống nhất điều chỉnh một số nội dung tại phụ lục ban hành
kèm theo Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh.
HĐND tỉnh chưa thông qua nội dung này tại Kỳ họp, sẽ được xem xét, quyết
định tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.
15.3. Về việc kế hoạch và dự toán ngân sách thực hiện chỉ tiêu giường cách ly
và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh:
Thường trực HĐND tỉnh giao UBND tỉnh ban hành kế hoạch và triển khai
thực hiện. Cụ thể như sau:
- Về kế hoạch chỉ tiêu giường cách ly và giường bệnh tại các cơ sở y tế để
phòng chống dịch bệnh Covid 19 gồm 05 cấp độ như nội dung UBND tỉnh trình.
Trong đó, chỉ tiêu giường cách ly và giường bệnh giai đoạn cấp độ 1 làm cơ sở
để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, cụ thể như sau:
+ Tổng số giường bệnh cách ly điều trị tại cơ sở y tế: 210 giường, gồm Bệnh
viện Đa khoa tỉnh: 20 giường; Bệnh viện Nhi: 10 giường; Bệnh viện 331: 10
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giường và 170 giường tại 17 Trung tâm y tế tuyến huyện (mỗi đơn vị 10 giường).
+ Tổng số giường bệnh cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: 3.320 giường, gồm:
Tuyến tỉnh: 03 cơ sở: 760 giường; tuyến huyện: 17 cơ sở: 2.560 giường.
- Về dự toán kinh phí thực hiện: Tổng dự toán kinh phí thực hiện:
177.165.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu
đồng). Trong đó:
+ Khối cách ly điều trị, cách ly tập trung do các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực
hiện: 158.955.073.000 đồng;
+ Khối cách ly tập trung của các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện:
13.177.229.000 đồng, gồm:
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 9.249.601.000 đồng;
- Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh: 3.679.068.000 đồng;
- Công an tỉnh: 248.560.000 đồng.
+ Dự kiến kinh phí thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh Covid-19 quy
mô ban đầu 100 giường: 5.033.433.000 đồng.
* Đối với nguồn kinh phí thực hiện:
- Đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%: 124.015.000.000 đồng.
- Ngân sách của tỉnh 30%: 53.150.000.000 đồng.
Trên đây là một số nội dung chính về kết quả Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XI
diễn ra ngày 08/5/2020. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế
hoạch, phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn ứng cử tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ
họp, phổ biến, giải thích và vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của
HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Thường trực TU; TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành của tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện,TX,TP;
- LĐ các VP: QH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu VT- TH.
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