
         UBND TỈNH QUẢNG TRỊ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:       /BC-KKT                              Quảng Trị, ngày       tháng  3  năm 2021 
    Về việc báo cáo giải quyết,  

giải trình ý kiến, kiến nghị của  

cử tri tại kỳ họp thứ 19 khóa VII. 

                   Kính gửi:  

- HĐND tỉnh Quảng Trị; 

- UBND tỉnh Quảng Trị. 

Thực hiện Công văn số 554/UBND-TH ngày 09/2/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ 

họp thứ 19 khóa VII. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các 

vấn đề cử tri kiến nghị liên quan trách nhiệm của BQL Khu Kinh tế, cụ thể như 

sau: 

1. Cử tri xã Gio Châu, Gio Quang, thị trấn Gio Linh kiến nghị: Hiện 

nay tại Khu Công nghiệp Quán Ngang có các nhà máy chế biến bột cá Hồng 

Đức Vượng, Phân bón Bình Điền và Nhà máy gỗ MDF trong quá trình hoạt 

động liên tục thải khí có mùi hôi, bụi gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng 

đến sức khỏe, đời sống của nhân dân: 

Trả lời: 

- Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền – Quảng Trị của Công ty Cổ 

phần Bình Điền Quảng Trị và Nhà máy sản xuất gỗ MDF VRG Quảng Trị  của 

Công ty Cổ phần MDF VRG Quảng Trị tại KCN Quán Ngang đã được UBND 

tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Quá trình thực 

hiện 2 nhà máy đã đầu tư xây dựng các hạng mục BVMT, đầu tư hệ thống xử lý 

mùi tuân thủ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt. Kết quả quan 

trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh tại 2 nhà máy này năm 2020 

cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh (có phiếu kết quả phân tích gửi kèm); 

- Đối với Nhà máy sản xuất, chế biến bột cá Hồng Đức Vượng quá trình 

thực hiện dự án đã đầu tư các hạng mục BVMT, đầ u tư hệ thống xử lý mùi tuân 

thủ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt. Đã được UBND tỉnh 

Quảng Trị đã cấp Giấy xác nhận số 2236/GXN-UBND ngày 22/5/2020 về việc 

hoàn thành công trình BVMT đối với các hạng mục nước thải, chất thải rắn. Riêng 

đối với mùi hôi, thực tế mùi cá nướng phát thải trong quá trình sản xuất ra môi 

trường vẫn còn gây khó chịu cho người dân sống quanh khu vực. Ngày 04/8/2020 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 3536/UBND-MT đề nghị nhà máy dừng hoạt động 

sản xuất chết biến, phải tiến hành đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, thực 

hiện vận hành thử nghiệm và đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường đối với khí thải theo quy định. Hiện tại, Công ty đã hoàn thành việc nâng 

cấp, cải tiến hệ thống xử lý khí thải, đã được Sở Tài nguyên và môi trường kiểm 



tra công trình xử lý khí thải và thông báo đủ điều kiện để vận hành thử nghiệm tại 

Văn bản số 3081/STNMT-CCBVMT ngày 29/9/2020. 

2. Cử tri phường Đông Giang (Đông Hà) kiến nghị: nguồn nước sông 

Hiếu ngày càng ô nhiễm do nước thải vùng công nghiệp Quán Ngang ảnh 

hưởng đến môi trường sống, ảnh hưởng đến vùng nuôi tôm.  

Trả lời: 

- Hiện tại Hệ thống xử lý nước thải của KCN Quán Ngang đang trong giai 

đoạn hoàn thành, dự kiến sẽ đưa vào vận hành thử trong Quý II/2021, tuy nhiên từ 

khi thành lập đến nay tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong KCN đều phải xử lý 

nước thải của nhà máy đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả vào cống thoát nước 

chung của KCN. Trong quá trình thu hút đầu tư các dự án vào KCN này, lãnh đạo 

tỉnh đã chỉ đạo ưu tiên thu hút các dự án hạn chế chất thải, nước thải gây ô nhiễm 

môi trường. Trong thời gian qua BQL Khu Kinh tế luôn thực hiện thu hút đầu tư 

các dự án đáp ứng điều kiện theo tinh thần trên. Một số dự án nếu có nước thải đều 

phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải của nhà máy đạt quy chuẩn cho phép trước 

khi xả vào hệ thống thu gom nước mưa chung của KCN.  

- Ngoài ra, định kỳ 6 tháng/lần Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện chương 

trình giám sát chất lượng môi trường chung của toàn KCN Quán Ngang. Giám sát 

đột xuất tại một số nhà máy nhận thấy có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường hoặc 

khi có sự phản ánh của người dân xung quanh. Phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh, UBND huyện Gio Linh 

kiểm tra tình hình bảo vệ môi trường của các dự án trong Khu công nghiệp định 

kỳ và đột xuất, nếu phát hiện vấn đề về bảo vệ môi trường không đảm bảo thì sẽ 

kịp thời nghiêm khắc xử lý hoặc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngừng hoạt động để 

khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Cử tri các xã Triệu Sơn, Triệu An, Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu 

Trạch đề nghị có chính sách để sớm thu hút các dự án đầu tư tại Khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị, cần ưu tiên  các dự án không gây ô nhiễm môi trường, 

giải quyết công ăn, việc làm cho lao động tại địa phương. 

Trả lời: 

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 (tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 

24/12/2019 của UBND tỉnh) thuộc địa giới hành chính 5 xã của huyện Triệu 

Phong (bao gồm các xã: Triệu Vân, Triệu An, Triệu Lăng và một phần các xã: 

Triệu Sơn, Triệu Trạch). 

Khu vực quy hoạch được phân thành 05 khu chức năng như sau: Khu công 

nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực; Khu đô thị mới Nam Cửa Việt; Khu trung tấp công 

cộng, điều hành; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven biển; Khu hiện trang cải tạo 

(hỗ hợp). 

Theo đinh hướng phát triển không gian và phân khu chức năng nêu trên, 

BQL Khu kinh tế đang tập trung thu hút các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp đa 

ngành, đa lĩnh vực và Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven biển, trong đó: 



a) Khu công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực thuộc địa giới hành chính các xã: 

Triệu Sơn, Triệu Trạch và Triệu Lăng, có diện tích 2.041ha bao gồm: Khu công 

nghiệp đa ngành Triều Sơn, Triệu Trạch (1.287ha), Khu công nghiệp đa ngành 

Triệu Sơn – Triệu Lăng (261ha), đất dự trữ phát triển công nghiệp xử lý các sản 

phẩm dầu – khí (320ha) và đất giao thông đối ngoại, cây xanh mặt nước (173ha). 

Là Khu công nghiệp tổng hợp, đa ngành với nhiều loại hình công nghiệp, 

ưu tiên cho các loại hình công nghệ tiên tiến sử dụng lao động có tay nghề cao, 

thân thiện với môi trường bao gồm các ngành nghề chủ yếu sau: Sản xuất, lắp ráp 

thiết bị điện, điện tử và viễn thông; Sản xuất linh kiện xe máy, ô tô, tàu thủy, ...; 

Chế biến nông lâm, thủy hải sản (thực phẩm – đồ uống); Ngành hóa học – ý dược; 

Ngành dệt may, da giày; Công nghiệp gỗ, giấy, ...; Sản xuất vật liệu mới, công 

nghệ cao (thủy tinh chất lượng cao); Công nghiệp năng lượng tái tạo (điện mặt 

trời); Các ngành công nghiệp nhẹ và phụ trợ khác. 

Hiện nay, BQL Khu kinh tế đã và đang thu hút các dự án đầu tư  xây dựng 

và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành tại khu vực này. Ngày 

05/3/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 308/QĐ-TTg quyết định chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp đa ngành Triệu Phú tại xã Triệu Trạch, xã Triệu Sơn và xã Triệu Lăng, 

huyện Triệu Phong tại Khu công nghiệp đa ngành Triệu Sơn, Triệu Trạch thuộc 

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 

Tuy nhiên, hiện nay diện tích Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2 đang chồng lần với diện tích 

Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển (dự 

án FMCR) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 1837/QĐ-TTg ngày 23/10/2018 và đang trong quá 

trình thực hiện. 

Để sớm có quỹ đất giao cho các dự án triển khai xây dựng, đi vào hoạt động 

góp phần giải quyết công ăn, việc làm cho lao động tại địa phương và phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh và tiếp tục thu hút các dự án đầu tư vào khu vực quy hoạch 

nêu trên, BQL Khu kinh tế đang tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn giải quyết dứt điểm việc điều chỉnh phạm vi diện tích chồng 

lấn giữa dự án FMCR với diện tích quy hoạch phân khu giai đoạn 1 và giai đoạn 2 

thuộc khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. 

b) Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven biển có diện tích khoảng 300ha, vị 

trí nằm bám dọc ven biển của Khu kinh tế, thuộc xã Triệu Vân; hình thành khu du 

lịch sinh thái biển kết hợp bãi tắm công cộng phục vụ người dân và công nhân tại 

các khu công nghiệp trong khu vực. 

Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 290/UBND-VX đồng ý chủ 

trương cho Công ty cổ phần đầu tư Hacom Holding nghiên cứu, đề xuất dự án đầu 

tư Khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái có quy mô khoảng 108ha thuộc Khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị trên địa bàn xã Triệu Vân, Triệu An huyện Triệu Phong. 

Công ty cổ phần đầu tư Hacom Holding có trách nhiệm lập hồ sơ dự án đầu tư, lập 



quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án để triển khai theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Hiện nay, Công ty đang lập hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng và trình cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định. 

Trên đây là báo cáo về các nội dung phản ảnh của cử tri tại kỳ họp thứ 19 

khóa VII. BQL Khu Kinh tế tỉnh kính báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, 

tổng hợp trả lời cử tri./. 

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG BAN  

   - Như trên;                                                                                   
   - Trưởng Ban, Các Phó Trưởng Ban;  

   - Lưu: VT, QHTN, ĐTDN. 

 

                                                                                                                

Phạm Ngọc Minh 
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