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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp lần thứ Mười-HĐND xã khóa XII
Căn cứ Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 12/6/2019 của Hội đồng nhân dân xã
Song An về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ Mười
HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:
1. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn An Thượng 3:
1.1. Đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Gia đi qua nhà ông Đinh Công
Lâm sau trường Mai Xuân Thưởng đi ra đường nội đồng nhưng nhà ông
Hoàng hiện nay đã rào chắn lại trồng mì không cho nhân dân đi lại để vận
chuyển nông sản. Đề nghị UBND xã cần kiểm tra, giải quyết thông lại tuyến
đường này để bà con thuận tiện vận chuyển nông sản.
Trả lời:
Tháng 7 năm 2018, sau khi Ủy ban nhân dân xã làm việc với các hộ dân có
đất liên quan đến tuyến đường dân sinh từ quốc lộ 19 đi qua nhà ông Huỳnh Ba
đến cánh đồng Rộc Miễn thôn An Thượng 3 thì ban thôn An Thượng 3 đã vận
động thêm các hộ ông Trần Sum, Lương Văn Hùng và Võ Quốc Hoàng để thêm
đoạn đường tiếp theo đến sát đường giáp bên cạnh trường THCS Mai Xuân
Thưởng. Các hộ dân đã thống nhất thu hoạch hoa màu trả lại đất và được đơn vị bộ
đội hỗ trợ công phát dọn, tạo mặt bằng đường đi từ quốc lộ 19 đi đến giáp đường
đi cạnh trường. Tuy nhiên trong năm 2019, ông Võ Quốc Hoàng đã lấy lại đất của
con đường và trồng mỳ đoạn giáp đường cạnh trường. Ủy ban nhân dân xã sẽ làm
việc với hộ ông Võ Quốc Hoàng để mở lại tuyến đường nêu trên.
2. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn Thượng An 2:
2.1. Hiện nay đoạn đường nhà bà Tăng Thị Nga trời mưa lầy lội, xe tải
(nhà bà Hồng) chở cây ra vào tuyến đường này làm đứt dây điện, hư hỏng
đường. Đề nghị UBND xã cần có kế hoạch làm đường bê tông tuyến đường
này để bà con đi lại thuận lợi trong mùa mưa và có hướng giải quyết để không
cho xe tải vào tuyến đường này
Trả lời:
Ủy ban nhân dân xã sẽ cùng với thôn xem xét, giải quyết việc làm tuyến
đường này. Và nếu đầu tư xây dựng đường xong thì Ủy ban nhân dân xã không thể
cấm xe tải đi trên đường được.
2.2. Hiện nay, một số hộ dân làm ruộng nhưng không có nước để sử
dụng. Đề nghị UBND xã cần khảo sát và nạo vét đắp mương để bà con có
nước làm ruộng.

Trả lời:
Tại thôn Thượng An 2 có công trình thủy lợi là hồ Hòn Cỏ và hệ thống kênh
mương từ hồ Hòn Cỏ đã được đầu tư hồ, đập đảm bảo trữ nước, kênh mương bêtông xi-măng có chiều dài 550m, và Ủy ban nhân dân xã đã đăng ký kế hoạch triển
khai xây dựng kiên cố đoạn kênh mương đoạn tiếp theo trong năm 2020. Diện tích
lúa của các hộ ở thôn Thượng An 2 có thể lấy nước từ hồ Hòn Cỏ đều đảm bảo. Số
diện tích lúa còn lại tại thôn đa số sử dụng nước từ nguồn nước mạch tạo thành
dòng chảy tự nhiên đi qua các thửa ruộng. Đoạn mương mà ông Huỳnh Ngọc An
đề nghị không thuộc quy hoạch công trình thủy lợi, vì vậy để đảm bảo sản xuất thì
trước tiên các hộ dân có hưởng lợi cần phải có trách nhiệm đóng góp kinh phí hoặc
ngày công để tự vét mương để đảm bảo dẫn nước tưới và tiêu cho cánh đồng.
3. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn Thượng An 1:
3.1. Hiện nay có một số xe chở đất làm lò gạch, xe tải trọng lớn đi trên
tuyến đường bê tông vào đập Hòn Cỏ để lấy đất. Đề nghị UBND xã cần kiểm
tra và xử lý tình trạng trên.
Trả lời:
Ủy ban nhân dân xã đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với ông
Châu Tiến Thông, chủ cơ sở sản xuất gạch do đã thực hiện hành vi tự ý khai thác
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cụ thể: Múc đất và vận chuyển
đất với khối lượng 14m3 tại khu vực lò gạch cũ cạnh đường đi vào hồ Hòn Cỏ),
quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 44 của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày
03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên
nước và khoáng sản. Hình thức xử phạt làp hạt tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu
đồng chẵn).
3.2. Hiện nay trên địa bàn thôn một số tụ điểm đánh bạc cả ngày và đêm
gây mất trật tự an ninh trong thôn. Đề nghị UBND xã thường xuyên tuần tra,
kiểm tra các tụ điểm đánh bạc và có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên.
Trả lời:
Ủy ban nhân dân xã đã chỉ dạo Công an xã đã mời các đối tượng tổ chức
đánh bạc lên răn đe giáo dục, cho cam kết, đồng thời phối hợp với Công an thị xã
xử lý dứt điểm nếu còn xảy ra tình trạng tổ chức đánh bạc.
4. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn Thượng An 3:
4.1. Con đường nội đồng của nhân dân đi nhưng hộ gia đình (ông Võ
Pháp, ông Nguyễn Thọ) đã rào chắn trồng cây không cho nhân dân đi lại. Đề
nghị UBND xã xem xét, giải quyết cho nhân dân thuận tiện đi lại con đường
này.
Trả lời:
Ủy ban nhân dân xã sẽ kiểm tra, giải quyết việc lấn chiếm đường đi Xóm Ké
để cho nhân dân đi lại trên tuyến đường này.
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4.2. Đề nghị UBND xã cần có văn bản phát động phong trào về thôn để
phát động bà con nhân dân đào hố rác sau nhà để đảm bảo vệ sinh môi
trường.
Trả lời:
Ủy ban nhân dân xã sẽ đề nghị trưởng các thôn, làng tuyên truyền, vận động
nhân dân đào hố rác để tự xử lý rác thải.
5. Ý kiến, kiến nghị của cử tri làng Pôt:
5.1. UBND xã hiện đã làm nhà Rông cho làng Pốt nhưng làm nhà Rông
không đúng quy cách, quy trình như: ván mỏng, chấp vá nhiều chỗ, đinh đóng
lòi đầu, đinh nhiều, đóng bìa gỗ quá nhiều không đảm bảo chất lượng. Đề
nghị UBND xã cần kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa lại và làm đúng quy cách
của nhà rông làng.
Trả lời:
Ngày 12 tháng 6 năm 2019, UBND xã Song An cùng với UBMTTQVN xã
làm việc với ông Đinh Công, Trưởng làng Pôt, ông Đinh Phước, Trưởng ban công
tác mặt trận làng Pôt, ông Đinh Chay, Chi hội trưởng chi hội nông dân làng Pôt,
ông Đinh A Nhiên, già làng, thành viên Ban giám sát cộng đồng.
Qua buổi làm việc đã thống nhất các nội dung về việc làm nhà rông như sau:
- Phần trụ cột, phần mái, phần cầu thang: Đảm bảo. Trụ giữa nhà rông: Làm
đảm bảo, không có ý kiến gì.
- Phần vách:
+ Vách trước, vách sau: Đảm bảo.
+ Hai đầu hồi: Phải làm lại cho thẳng.
+ Nẹp vách (vách trước, vách sau, vách hai đầu hồi): Làm lại như sau:
Các nẹp phải đóng thẳng hàng.
Nẹp dưới cùng: Nẹp bằng cây có kích thước 02x10(cm). Nẹp thứ hai (tính từ
dưới lên) có chiều rộng 5cm, cách nẹp dưới cùng khoảng 20 đến 30cm. Nẹp thứ
ba, thứ tư (tính từ dưới lên) có chiều rộng 5cm, nằm ở giữa nẹp thứ hai và chiều
cao của vách, hai nẹp này cách nhau khoảng 4cm.
- Cửa hai đầu hồi, 2 cửa sổ: Đảm bảo.
- Cửa trước: Làm lại vào phía trong, có 2 cánh mở vào trong.
- 4 góc ở 4 trụ: Làm lại cho kín, không để hở.
- Tấm ván sàn ngày cửa ra vào: Đóng lại cho bằng phẳng với các tấm ván
sàn.
Ủy ban nhân dân xã đang triển khai làm lại các nội dung trên đây theo ý kiến
của dân làng.
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Sàn nhà rông đóng bằng các loại gỗ muồng, bời lời, trâm, gội. Vách nhà
rông đóng bằng gỗ muồng. Các loại gỗ này thuộc nhóm 4 trở lên (theo TCVN
1072:1971). Không sử dụng gỗ bìa để làm nhà rông.
5.2. Hiện nay tấm bản treo trước cổng trường Tiểu học trường Trần
Phú khu vực làng Pốt đã hư hỏng. Đề nghị UBND xã cần tháo dở không để
gây ảnh hưởng đến các em nhỏ chơi xung quanh.
Trả lời:
Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo tháo dỡ tấm bảng trước cổng trường Tiểu học
trường Trần Phú khu vực làng Pốt.
5.3. Hiện nay một số hộ dân làng thiếu đất sản xuất không có đất để
làm, một số hộ người kinh lấn chiếm đất trồng cây, nhân dân làng đề nghị trả
lại đất, như đất ở suối cát, đất day bom, đất đá đen. Đề nghị UBND xã cần
quan tâm và giải quyết tình trạng trên.
Trả lời:
Ủy ban nhân dân xã sẽ kiểm tra, giải quyết tình trạng người Kinh lấn chiếm
đất sản xuất của nhân dân làng Pôt.
5.4. Làng Pốt hiện nay tách hộ rất nhiều nhưng chưa có đất để cất nhà.
Đề nghị UBND xã cần phân lô đất cho nhân dân làng Pốt cất nhà.
Trả lời:
Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Đề án làng nông thôn mới-làng Pôt, trình
Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, phê duyệt. Trong đề án có quy hoạch khu dân cư,
đất ở cho các hộ chưa có đất ở và các hộ có diện tích khuôn viên đất ở và vườn
dưới 500m2. Khi đề án được phê duyệt sẽ thực hiện việc giao đất khi các hộ dân có
đề nghị.
5.5. Hiện nay trong làng có hai em trẻ mồ côi không cha, mẹ không ai
chăm sóc dạy dỗ. Đề nghị UBND xã cần quan tâm làm việc với cấp trên đưa
các em đến trại trẻ mồ côi để chăm sóc.
Trả lời:
Làng Pôt có hai trẻ em mồ côi (mẹ chết, cha bỏ đi), hiện đang ở với ông
ngoại. Để làm chế độ trẻ mồ côi thì phải là trẻ mồ côi cả cha và mẹ, tuy nhiên chưa
có cơ sở để chứng minh là cha mất tích hay chết, vì vậy không làm được chế độ trẻ
mồ côi cho hai em này. Trong hai em này có 01 em ( Đinh Văn Thít) đã làm chế độ
trẻ khuyết tật nặng.
Việc đề nghị hai em đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội: Công chức Văn hóa xã hội đã phối hợp với ông Đinh Phước, Trưởng ban CTMT làng Pôt gặp ông
ngoại của hai cháu nhưng ông ngoại không đồng ý cho hai cháu vào trung tâm bảo
trợ xã hội tỉnh. Do đây là ý kiến của cử tri nên Ủy ban nhân dân xã không làm thủ
tục đề nghị trung tâm bảo trợ xã hội.
5.6. Tại điểm trường Tiểu học Trần Phú khu vực làng Pốt giáo viên dạy
không đảm bảo chất lượng, chỉ dạy môn Toán, Tiếng Việt, các môn khác
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không dạy mà vẫn ghi điểm môn đầy đủ. Đề nghị UBND xã cần xem xét giải
quyết, đảm bảo cho học sinh làng Pốt học đầy đủ các môn và chất lượng trong
dạy học.
Trả lời:
Thực hiện chỉ thị và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị
xã An Khê, trường tiểu học Trần Phú đã triển khai chỉ đạo thực hiện dạy học đủ 35
tuần/năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về chương trình và thời khóa
biểu thực hiện theo đúng quy định điều chỉnh theo vùng miền của trường thuộc
vùng khó khăn, thời khóa biểu thực hiện theo quy định và đặc điểm thực tế của nhà
trường.
Nhà trường quản lý công tác dạy học của giáo viên và học sinh tại làng Pốt
bằng kế hoạch giảng dạy từng tuần theo thời khóa biểu của từng lớp và được ký
duyệt soạn giáo án cá nhân đầy đủ trước 01 tuần khi lên lớp. Giáo án được soạn và
dạy đầy đủ các môn theo quy định của bậc học. Không có trường hợp chỉ dạy hai
môn Toán và Tiếng Việt như ý kiến của nhân dân làng Pôt.
Đối với việc dạy học cho học sinh tại điểm trường khu vực 3 (làng Pốt)
trường tiểu học Trần Phú đã thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của các văn bản
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo
thị xã An Khê, cụ thể là các văn bản sau đây:
Công văn số 9548/BGDĐT-GDTH ngày 13/10/2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn và quản lý, tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu học,
trong công văn nêu rõ: Trong tổ chức dạy học lớp ghép, tập trung dạy học 2 môn
Tiếng Việt và Toán theo đúng quy định của chương trình, các môn học còn lại
được vận dụng chương trình một cách linh hoạt phù hợp với khả năng nhận thức
của đối tượng học sinh, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của lớp học.
Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp ghép tập trung vào 2 môn
Tiếng Việt và Toán theo yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức, kỹ năng quy định tại
Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý chủ yếu được đánh giá về kỹ năng đọc;
điểm tập đọc nội dung các môn học này được tính là điểm kiểm tra thường xuyên,
giữa kỳ, cuối kỳ của chính các môn học đó.
Công văn số 1921/SGDĐT - GDTH ngày 18/10/2016 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Gia lai về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học, điều chỉnh nội dung
chương trình dạy học, soạn giảng tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu
số, trong công văn nêu rõ: Đối với lớp 1 vùng có nhiều học sinh dân tộc thiểu số
chưa biết hoặc biết ít Tiếng Việt, nếu chưa đủ điều kiện dạy học tăng thời lượng thì
nhà trường chỉ yêu cầu giáo viên chỉ tổ chức dạy hai môn Toán, Tiếng Việt, dành
thời lượng các môn học khác để dạy Tiếng Việt. Đối với các lớp 2 đến lớp 5 chú ý
dạy tích hợp môn Tiếng Việt vào các môn học khác và tất cả các hoạt động giáo
dục; tổ chức dạy các môn học khác như dạy môn Tiếng Việt, chú trọng rèn luyện
kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh là chủ yếu, còn nội dung khai thác thì
giáo viên tùy theo mức độ nhận thức của học sinh để cung cấp kiến thức. Trong
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quá trình dạy nhà trường thường xuyên chỉ đạo giáo viên khuyến khích học sinh
giao tiếp bằng Tiếng Việt ở mọi lúc mọi nơi.
Thông báo số 17/TB-PGDDT ngày 28/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo thị xã An Khê thông báo kết luận tại Hội nghị Tăng cường Tiếng Việt cho học
sinh dân tộc thiểu số: Nội dung dạy học được nhà trường quản lý đánh giá kết quả
học tập của học sinh thông qua Bảng tổng hợp của từng lớp. Tất cả các môn học
đều được dạy và đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.
5.7. UBND xã cần hỗ trợ mua bộ cồng chiêng cho nhân dân làng và khi
mua nên cần có Trưởng làng tham gia mua bộ chiêng để được đảm bảo theo
yêu cầu của làng.
Trả lời:
Ủy ban nhân dân xã sẽ xem xét, giải quyết đề nghị của nhân dân làng Pôt.
Trước khi mua sẽ lấy ý kiến của dân làng về việc mua sắm bộ chiêng, và đề nghị
Trưởng làng cùng tham gia trong việc mua bộ chiêng.
Trên đây là trả lời của Ủy ban nhân dân xã Song An về các ý kiến, kiến
nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ Mười- Hội đồng nhân dân xã khóa XII./.
Nơi nhận:
- HĐND xã;
- Lưu: VT.
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