
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA GRAI 

 

Số:         /UBND-VP 
V/v trả lời và chỉ đạo giải quyết các 

nội dung ý kiến, kiến nghị gửi đến 

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện. 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ia Grai, ngày    tháng 12 năm 2022 

 

      Kính gửi:  

     - Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Khóa XIII; 

     - Các đại biểu HĐND huyện khóa XIII.   

 Ủy ban nhân dân huyện nhận được Báo cáo số 95/BC-HĐND ngày 

02/12/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Qua kiểm tra, xử lý và đề xuất xử lý, giải quyết của các ngành chuyên môn, UBND 

huyện trả lời như sau:  

I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ  

1. Về đầu tư, nâng cấp, mở rộng lưới điện sinh hoạt 

1.1. Đề nghị điện lực bố trí nhân viên đến thu tiền điện hàng tháng theo 

từng làng, không chuyển bằng tài khoản gây phiền hà cho nhân dân (cử tri làng 

Breng 3, xã Ia Dêr).  

Trả lời: 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 250/UBND-KTTH ngày 

28/01/2019 về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính 

phủ” và Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tinh Gia Lai về 

việc triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt 

Nam giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, theo đó, Điện lực Ia Grai đang 

triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 

đến 2025, đồng thời đã thông báo đến chính quyền địa phương và người dân trên địa 

bàn các kênh thanh toán trực tuyến của các tổ chức thu hộ tiền điện nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện trong giao dịch thanh toán trên địa bàn 

huyện. 

1.2. Đề nghị điện lực huyện kéo mới đường điện và trụ điện từ nhà Ông 

Puih Thu đến Hồ Ia Dêr, vì đoạn này do dân tự kéo xa trụ chính dẫn đến điện 

yếu (Cử tri làng Blang 1, xã Ia Dêr). 

Trả lời:  

Tại khu vực này có khoảng 10 hộ dân được cấp điện cơ bản ổn định; Tuy 

nhiên, số hộ này nằm rải rác, dây sau công tơ kéo lớn hơn 100m nên điện áp chưa 

đảm bảo. Điện lực Ia Grai sẽ tiếp tục theo dõi việc cấp điện tại khu vực này để có kế 

hoạch đầu tư hằng năm cho phù hợp.  

 1.3. Đề nghị điện lực nâng cấp hệ thống, đường dây, trụ điện tại khu vực 

dân cư các làng thuộc xã Ia O (cử tri các làng xã Ia O). 
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Trả lời: 

Điện lực Ia Grai đã phối hợp với UBND xã thực hiện khảo sát 02 khu vực này 

để đăng ký kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 và các năm tiếp. 

 1.4. Đề nghị Điện lực kéo điện 3 pha từ nhà bà Xá xuống khu dân cư ở 

gần nghĩa trang của thôn Lập Thành, xã Ia Yok để nhân dân dùng điện sinh 

hoạt và phục vụ tưới cây cà phê (Cử tri thôn Lập Thành, Ia Yok). 

 Trả lời: 

Qua kiểm tra tại khu vực này, hiện có 6 hộ dân đang được cấp điện cơ bản ổn 

định thuộc TBA Thôn Tân Thành để sinh hoạt và bơm tưới. Điện lực Ia Grai ghi 

nhận kiến nghị và sẽ có kế hoạch đầu tư phù hợp.  

2. Đầu tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng; Công tác đảm bảo an toàn giao thông  

2.1. Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư xây dựng đường liên xã từ làng 

Breng 3, xã Ia Dêr qua kho K870 đi xã Ia Sao (Cử tri làng Breng 3, xã Ia Dêr). 

Trả lời: 

Đoạn đường này là đường liên làng, liên thôn thuộc quản lý của xã. Do đó, để 

thuận tiện cho việc đi lại của người dân tại địa phương, yêu cầu UBND xã Ia Sao và 

xã Ia Dêr vận động các đơn vị đứng chân trên địa bàn để đối ứng vốn và bố trí các 

nguồn vốn theo phân cấp để đầu tư xây dựng tuyến đường trên. 

2.2. Hiện nay, dọc đường tỉnh 664 đoạn từ làng O đến làng Dăng, xã Ia O 

tán cây cao su của các đội sản xuất che khuất tầm nhìn của người khi tham gia 

giao thông gây nguy hiểm, mất an toàn vào mùa mưa, bão, ảnh hưởng đến an 

toàn giao thông,... Đề nghị cấp trên có hướng xử lý (Cử tri làng Dăng, O, Mit 

Jep, xã Ia O).  

Trả lời: 

Trong những năm qua, khi chuẩn bị bước vào mùa mưa, UBND huyện đều 

ban hành các văn bản yêu cầu các Công ty trồng cao su cắt tỉa tán cây giáp đường 

giao thông nhằm đảm bảo thông thoáng, không gây mất an toàn giao thông. Trong 

thời gian đến, UBND huyện tiếp tục đề nghị các Công ty, Doanh nghiệp có cây 

trồng dọc đường tỉnh 664 có biện pháp cắt tỉa các loại cây có nguy cơ gãy đổ, các 

loại cây trồng có tán lớn giáp đường giao thông che khuất tầm nhìn của người tham 

gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên 

địa bàn huyện. 

2.3. Đề nghị ban An toàn giao thông rà soát, lắp đặt biển báo khu vực 

đông dân cư, biển báo hiệu quy định tín hiệu còi xe trong khu dân cư (Cử tri 

làng Dăng, xã Ia O; cử tri xã Ia Tô). 

Trả lời: 

Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, đề xuất các vị trí lắp 

đặt biển báo an toàn giao thông phù hợp với quy định.  

2.4. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, xử lý cống thoát nước 

đường tránh Hồ Chí Minh đoạn qua đoạn ngã tư Thôn Tân Lập, xã Ia Sao khi 
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vào mùa mưa không thoát nước được, gây ô nhiễm môi trường do rác ứ đọng, 

làm ảnh hưởng đến đời sống của khu dân cư (Cử tri Thôn Tân Lập, xã Ia Sao). 

Trả lời:  

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Thành phố Pleiku do Khu quản lý 

đường bộ III quản lý. Do đó, trong thời gian đến Ủy ban nhân dân huyện sẽ kiến 

nghị nội dung trên đến Khu quản lý đường bộ III kiểm tra để có hướng xử lý thoát 

nước vào mùa mưa, tránh gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống của 

khu dân cư. 

2.5. Đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng của huyện xem xét 

có kế hoạch sửa chữa tuyến đường liên xã từ xã Ia Yok đi xã Ia Sao, vì hiện nay 

tuyến đường này đã bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ gà dễ gây tai nạn giao 

thông (Cử tri xã Ia Yok). 

Trả lời: 

Việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, 

trong khi đó kinh phí của huyện còn eo hẹp; Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và sẽ 

tổng hợp, báo cáo đề xuất tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện trong thời gian tới. 

3. Đất đai, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng  

3.1. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn tạo điều kiện cho 

người dân trong việc chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất nhà ở (Cử tri 

thôn Hà Thanh, xã Ia Dêr).  

Trả lời:  

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp (Trong đó có đất 

trồng lúa) sang đất ở thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo bộ thủ tục hành chính hiện hành; nếu hộ gia 

đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích thì liên hệ Bộ phân tiếp nhận và trả kết 

quả của huyện để được hướng dẫn giải quyết.  

3.2. Hiện nay, trên địa bàn xã Ia Sao đang triển khai Dự án làm đường, 

nhưng vẫn chưa thực hiện san lấp, trả lại mặt bằng cho người dân, còn 02 hộ 

dân vẫn chưa được đền bù, đề nghị UBND huyện chỉ đạo, xử lý (Cử tri làng 

Yang, xã Ia Sao). 

Trả lời: 

 - Qua kiểm tra thì dự án trên do VNSat làm chủ đầu tư, hiện trạng đơn vị đã 

thực hiện san lấp nhưng chưa đảm bảo do nền đường cao hơn nhiều so với nền được 

đơn vị san lấp nên gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân; Ủy ban nhân dân 

huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân xã Ia Sao kiểm tra lại hiện trạng để đề nghị đơn vị Chủ đầu tư khắc phục, 

đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân. 

- Đối với nội dung 02 hộ dân vẫn chưa được đền bù: Qua kiểm tra, rà soát 

thuộc công trình Kênh thủy lợi làng Ó, xã Ia Sao. Quá trình triển khai thực hiện tại 

một vài vị trí có nắn tuyến cục bộ để đảm bảo phù hợp thực tế và ít thiệt hại nhất về 

tài sản của nhân dân nên dẫn đến phát sinh bổ sung tài sản của các hộ so với phương 
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án bồi thường đã được phê duyệt. Đối với các trường hợp phát sinh đã được kê khai 

bổ sung, đồng thời sẽ tiến hành lập phương án, thẩm định, phê duyệt và bố kinh phí 

giải ngân hoàn thành trong Quý I/2023. 

3.3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng huyện kiểm tra việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà cho nhân dân hiện rất chậm, 

để người dân đi lại nhiều lần (Cử tri thôn làng Ó, xã Ia Sao). 

Trả lời: 

Khu vực làng Ó, làng Dut 1, Dut 2 và một số làng khác của xã Ia Sao đã được 

đo đạc, thành lập bản đồ thực hiện kê khai đăng ký cấp GCN đại trà cho nhân dân 

giai đoạn năm 1999 - 2001. Qua rà soát, hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp đã được 

đo đạc nhưng chưa được cấp GCN do chưa thực hiện kê khai, đăng ký và một số 

trường hợp phát sinh nằm rải rác, manh mún nhưng chưa có trên hệ thống bản đồ.  

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án đo đạc tổng thể 

cho các huyện (trong đó có huyện Ia Grai) để hoàn thiện và xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chính đồng bộ, thực hiện cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất để đảm bảo việc quản 

lý, khai thác và sử dụng đất được hiệu quả, vì vậy trong thời gian đến, khi dự án 

thực hiện sẽ được công khai rộng rãi để nhân dân phối hợp thực hiện. 

Đối với trường hợp nhân dân có nhu cầu cấp riêng lẻ GCNQSD đất, đề nghị 

liên hệ Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh-Chi nhánh huyện Ia Grai để được trích đo, 

kê khai để cấp GCNQSD đất theo quy định. 

3.4. Trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường 

Mẫu giáo 19/8, xã Ia Tô tại cụm chính thôn 6 và điểm trường thôn 4 bị sai sót; 

Trường đã đề nghị chỉnh sửa từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được 

kết quả, đề nghị UBND huyện chỉ đạo, giải quyết (Cử tri trường Mẫu giáo 19/8, 

xã Ia Tô). 

Trả lời: 

Trường Mẫu giáo 19/8, xã Ia Tô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp GCNQSD 

đất, tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát lại theo phản ánh của nhà trường thì có một số 

thông tin do quá trình kê khai hồ sơ có sai sót. Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và 

sẽ chỉ đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại hồ sơ lưu trữ khi thực hiện 

trong năm 2013, đồng thời phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai-

Chi nhánh huyện Ia Grai để kiểm tra, hướng dẫn nhà trường thực hiện thủ tục đính 

chính sai sót theo quy định.  

3.5. Kiến nghị diện tích cao su của nông trường cao su Ia Pếch từ làng đi 

vào xóm 3 của làng Delung 2, xã Ia Tô; trong thời gian thực hiện tái canh, kính 

mong các cấp quan tâm quy hoạch đất thổ cư cho nhân dân trong làng, từ tim 

đường vào 50m (cử tri xã Ia Tô).  

Trả lời: 

Quy hoạch sử dụng đất huyện Ia Grai đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu huyện Ia Grai được UBND tỉnh duyệt tại Quyết định số 331/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2022; theo quy hoạch được phê duyệt, thì kiến nghị trên của cử tri chưa 

có trong quy hoạch sử dụng đất được duyệt, nên hiện nay không có cơ sở thực hiện. 
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Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến trên, đồng thời sẽ chỉ đạo phòng Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Tô kiểm tra, rà soát hiện 

trạng và đề xuất khi triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong thời 

gian đến. 

3.6. Trong vòng 1 năm nay, bà con đã kê khai làm thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cà phê Gia Lai giao cho địa 

phương quản lý, nhưng đến nay vẫn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, cử tri đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết (Cử tri thôn Hưng 

Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok).  

Trả lời: 

Đối với nội dung này, huyện đã triển khai công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính 

để cấp GCNQSD đất cho nhân dân sau khi nhận bàn giao đầy đủ hồ sơ từ Công ty 

cổ phần Cà phê Gia Lai. Hiện nay, đã thực hiện xong công tác đo đạc, kê khai và 

đang triển khai công tác xét duyệt, công khai theo quy định (trong đó tại xã Ia Yok: 

tổng diện tích đo đạc, đủ điều kiện kê khai là 87,2 ha, diện tích không đủ điều kiện 

là 17,5 ha; đã hoàn thành đăng ký cho 89 hộ gia đình cá nhân với 125 hồ sơ, diện 

tích 69,7 ha). Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành đối với các hồ sơ đủ điều 

kiện; đối với các hồ sơ không đủ điều kiện hoặc có vướng mắc thông báo để nhân 

dân được biết. 

3.7. Đề nghị UBND huyện xem xét giải phóng mặt bằng đất quy hoạch 

trụ sở công an xã Ia Bă để bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã chuẩn bị khi có 

kinh phí đầu tư xây dựng theo quy định (cử tri xã Ia Bă).  

Trả lời: 

Vị trí quy hoạch trụ sở Công an xã Ia Bă đã được UBND huyện, Công an tỉnh, 

Công an huyện, UBND xã Ia Bă thống nhất và thỏa thuận vị trí và đã được cập nhật 

vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Vì vậy, dự án sẽ được triển khai giải phóng mặt 

bằng trong thời gian đến theo lộ trình kế hoạch xây dựng trụ sở của Công an tỉnh. 

3.8. Đề nghị UBND huyện xem xét, có ý kiến liên quan đến Công ty Cổ 

phần cà phê Gia Lai từ khi cổ phần hóa công nhân người địa phương nghỉ hết 

và diện tích bỏ hoang nhiều; chỉ cho một số cá nhân thuê trồng chanh dây, 

khoai lang. Như vậy có đúng với quy định trong sản xuất kinh doanh của công 

ty không (cử tri làng Bẹk và làng Păng Gol - Phù Tiên, xã Ia Bă). 

Trả lời: 

Đối với nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và sẽ tổng hợp báo 

cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh để xem xét, xử lý. 

3.9. Đối với hồ sơ đo đạc lại, cấp đổi “bìa đỏ” sang “bìa hồng”, đề nghị 

UBND huyện cấp đổi cho nhân dân theo số liệu đo năm 2012 mà không phải 

thực hiện đo đạc lại hoặc hỗ trợ chi phí đo đạc cho người dân; người dân phải 

thuê dịch vụ đo đạc tốn kém. Đề nghị UBND huyện có phương án tháo gỡ, tạo 

điều kiện cho người dân (Cử tri xã Hrung). 
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Trả lời: 

Đối với nội dung liên quan đến bản đồ đo đạc năm 2012, UBND huyện đã có 

văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc 

liên quan đến 2 hệ thống bản đồ (bản đồ cũ và bản đồ đo đạc năm 2012), làm cơ sở 

thực hiện đảm bảo quyền lợi, giảm thiểu các chi phí phát sinh cho người sử dụng đất 

trong quá trình thực hiện xác định lại thông tin địa chính theo dữ liệu năm 2012; Ủy 

ban nhân dân huyện ghi nhận và sẽ tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi 

trường để đề nghị UBND tỉnh cho tái khởi động lại dự án cấp đổi Giấy chứng nhận 

QSDĐ cho công dân trên địa bàn xã Ia Hrung, xã Ia Bă và thị trấn Ia Kha (thuộc dự 

án tổng thể năm 2012). 

Đối với hoạt động dịch vụ đo đạc: Trên cơ sở Quyết định số 29/QĐ-

VPĐKĐĐ ngày 07/4/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai về việc Ủy 

quyền cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

một số công việc trong hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ; theo đó, khi công dân có 

nhu cầu đo đạc dịch vụ công thì việc áp dụng giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai 

tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc 

ban hành bộ đơn giá sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI  

1. Đề nghị UBND huyện xem xét, hỗ trợ cơ sở vật chất cho Trường Tiểu 

học Cù Chính Lan, xã Ia Chiă gồm: Thiếu 03 phòng học, thiếu 01 phòng anh 

văn, 01 phòng tin học, 01 phòng nghệ thuật, 01 phòng thư viện; 04 phòng học 

xây dựng năm 2004 cần phải sửa chữa; 2 phòng học xây dựng năm 1996 quá 

nhỏ, học sinh không học được; thiếu 14 máy vi tính cho học sinh tại điểm 

trường chính và 01 phòng học, 01 phòng nghỉ cho giáo viên tại điểm trường 

làng Bang (Cử tri xã Ia Chiă). 

Trả lời: 

- Việc còn thiếu 04 phòng chức năng (1 phòng anh văn, 1 phòng tin học, 1 

phòng nghệ thuật, 1 phòng thư viện), Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo 

ngành chức năng kiểm tra, đề xuất đầu tư xây dựng trong những năm tiếp theo.  

- Việc sửa chữa 04 phòng học xây năm 2004 đã xuống cấp. Đến nay, ngành 

chức năng huyện đã kiểm tra và đề xuất sửa chữa trong năm 2023. 

- Đối với máy tính, hiện nay có 12 máy hoạt động và 08 máy hư hỏng không 

khắc phục được, UBND huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo ngành chức năng huyện kiểm 

tra, đề xuất. 

- Việc đề nghị xây 01 phòng nghỉ cho giáo viên tại làng Bang xã Ia Chiă: Qua 

kiểm tra hiện trạng tại điểm trường làng Bang, xã Ia Chiă đã có 01 phòng nghỉ cho 

Giáo viên, số giáo viên còn lại về nghỉ trưa tại cụm chính; vì vậy vẫn đảm bảo chỗ 

nghỉ trưa cho giáo viên. 

 2. Đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ nhà vệ sinh, giếng nước; sân chơi 

cho học sinh tại trường Mẫu giáo (làng Ô rê 2, làng Gộk, xã Ia Grăng).  
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Trả lời:  

Hiện tại, UBND huyện đã có dự án đầu tư xây dựng trường chính tại làng 

Mèo, xã Ia Grăng trong năm 2023, dự kiến khi công trình xây xong, học sinh điểm 

trường làng Gộk sẽ chuyển vào cụm chính làng Mèo.   

 3. Điểm trường mẫu giáo làng Châm, xã Ia Grăng, Trường tiểu học 

Lương Thế Vinh, xã Ia Tô thiếu phòng học, hiện nay đang phải học nhờ tại nhà 

sinh hoạt cộng đồng của làng, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét (cử tri làng 

Châm, xã Ia Grăng, làng KMông, xã Ia Tô). 

     Trả lời:  

 Điểm trường mẫu giáo làng Châm (thuộc Trường Mẫu giáo 7/5), xã Ia Grăng 

có 52 học sinh mẫu giáo 03 độ tuổi, chia làm 02 lớp, hiện nay tại điểm trường này có 

01 phòng học nhà trường đang mượn nhà sinh hoạt cộng đồng của làng để bố trí 

phòng học, Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo ngành chức năng huyện 

kiểm tra, đề xuất trong thời gian tới. 

 Điểm trường làng Kmông (thuộc trường Tiểu học Lương Thế Vinh), xã Ia Tô 

có 03 lớp (Lớp 1, lớp 2, lớp 4), hiện tại học sinh lớp 3 sang học tại điểm trường làng 

Nang, học sinh lớp 5 về học tại điểm chính thôn 3, như vậy điểm trường này đã có 

03 phòng học, đủ 1 lớp/01phòng. 

III. TRÊN LĨNH VỰC NỘI CHÍNH 

Tuyến đường liên huyện từ trụ sở UBND xã Ia Yok đi xã Ia Sao thường 

xuyên có xe chở đá khối lớn quá tải trọng (xe này chở đá từ trên núi thuộc 

huyện Chư Păh) đi qua làm hư hỏng tuyến đường này, đề nghị UBND huyện 

chỉ đạo Công an giao thông huyện xử lý tình trạng trên (Cử tri xã Ia Yok).  

Trả lời: 

 Qua kiểm tra, đến nay lực lượng Công an huyện đã tổ chức nắm tình hình, 

thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi 

vận chuyển trái phép khoáng sản, chở quá tải, quá khổ trên địa bàn huyện, nhất là 

nội dung liên quan đến kiến nghị cử tri xã Ia Yok. Kết quả đã phát hiện, xử lý 02 

trường hợp chở quá tải, xử phạt số tiền 7,8 triệu đồng và yêu cầu  lái xe ký cam kết 

không chở quá tải trọng. 

 Trên đây là nội dung trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ 

họp thứ Bảy và các kỳ họp trước chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Ủy 

ban nhân dân huyện báo cáo kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 

2021-2026/. 
 

Nơi nhận:                                  
- Như kính gửi;                                                                             
- Thường trực HĐND huyện;                                         
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TTr. UBMTTQVN huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP, CV; 

- Lưu: VT, VP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 
 

 

 

Đào Lân Hưng 
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