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BÁO CÁO 

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19,  

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII 

 

 Kính gửi:  

- HĐND tỉnh Quảng Trị; 

- UBND tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện văn bản số 554/UBND-TH ngày ngày 09/02/2021 của UBND 

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

thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII, Sở Nông nghiệp và PTNT giải quyết và báo cáo 

như sau: 

1. Ý kiến cử tri: “Do ảnh hưởng của các cơn bão và lũ lụt vừa qua xảy ra, 

đời sống của nhân dân trên toàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Cử tri trên địa 

bàn toàn tỉnh kiến nghị tỉnh hỗ trợ thiệt hại và bố trí kinh phí, giống cây trồng, 

vật nuôi  và có chính sách về vay vốn, giãn nợ ”.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Để khắc phục thiệt hại cũng như hỗ trợ người dân tái thiết sản xuất sau 

thiên tai, Ngành nông nghiệp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Phương án 

5841/PA-UBND ngày 18/12/2020 về khôi phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai 

trong sản xuất nông nghiệp, khẩn trương triển khai sản xuất vụ Đông 2020 và vụ 

Đông Xuân 2020-2021. Đến nay, công tác tổ chức sản xuất và tái thiết sau thiên 

tai đạt được một số kết quả cụ thể: 

a. Lĩnh vực trồng trọt:  

Toàn tỉnh đã gieo cấy ước đạt 25.650 ha, đạt 100% kế hoạch. Thời tiết 

thuận lợi cùng với việc chăm bón kịp thời giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, 

ít sâu bệnh, hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi. Cây Ngô, đã gieo trồng được 

3.180/3.500 ha, đạt 91% kế hoạch; cây Lạc trồng được 3.020 ha/3.000 ha đạt 

101% kế hoạch; Sắn trồng được hơn 9.606/10.000 ha đạt 96% kế hoạch.  

Về công tác tái thiết sản xuất:  

Lượng giống TW, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ: Tổng lượng giống lúa hỗ trợ 

1.198 tấn (Trung ương hỗ trợ 1.000 tấn; Tỉnh hỗ trợ 123,4 tấn; Các tổ chức cá 

nhân hỗ trợ: 74,46 tấn). Tổng lượng giống rau hỗ trợ 15 tấn (Trung ương hỗ trợ 

15 tấn); Tổng lượng giống ngô hỗ trợ 87,3 tấn (Trung ương hỗ trợ 85 tấn; Các 

tổ chức, cá nhân hỗ trợ 2,3 tấn). 

- Phục hồi đất sản xuất bị vùi lấp: Đến nay, đã thực hiện cải tạo, phục hồi 

được 1.274,5/1.357,5 ha bị bồi lấp, còn 83 ha đang tiếp tục cải tạo, trong đó: 
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+ Diện tích đất lúa: Đã khôi phục, cải tạo được 550,5 ha, đạt 88%. Còn 78 

ha (chủ yếu ở huyện Hướng Hóa).  

+ Diện tích đất màu: Đã khôi phục, cải tạo được 724 ha, đạt trên 99%. Còn 

05 ha (ở huyện Cam Lộ). 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Hướng 

Hóa. Để có cơ sở xây dựng để án “Khôi phục diện tích cây công nghiệp, cây ăn 

quả và chuyển đổi 278 ha đất bị bồi lấp do ảnh hưởng của thiên tai năm 2020”. 

b. Lĩnh vực Chăn nuôi:  

Tình hình chăn nuôi đến thời điểm hiện tại tương đối ổn định. Đến nay, 

bệnh dịch bệnh tả lợn Châu Phi (DTLCP) bệnh DTLCPxảy ra tại 37 hộ dân tại 

26 thôn của 23 xã thuộc 5 huyện (Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ và 

Hướng Hóa) với tổng số lợn bệnh, chết buộc phải tiêu hủy tại các ổ dịch  là 164 

con, trọng lượng tiêu hủy 10.056 kg. Ngày 10/12/2020, đã phát hiện bệnh Viêm 

da nổi cục trên trâu bò tại thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị; tính đến ngày 30/3/2021 bệnh đã xảy ra tại 111 hộ chăn nuôi tại 

27 thôn của 10 xã, phường thuộc 3 huyện Vĩnh Linh (xã Vĩnh Tú, Trung Nam, 

xã Hiền Thành, Vĩnh Giang, Vĩnh Chấp, T.T Hồ Xá, T.T Cửa Tùng), Gio Linh 

(xã Trung Giang, Gio Mỹ); và TP Đông Hà (Phường Đông Thanh) tổng số gia 

súc bệnh: 152 con bò; chết, tiêu hủy 05 con với tổng trọng lượng tiêu hủy 

1.447kg.  

Về công tác tái thiết sản xuất: 

- Đã thực hiện tiếp nhận và phân bổ nguồn hỗ trợ bằng hiện vật từ Trung 

ương, cụ thể:  

+ Giống vật nuôi: 231.090 con gia cầm; 

+ Thức ăn chăn nuôi: 60 tấn;  

+ Vắc xin tiêm phòng: 440.000 liều vắc xin gum-bô-rô và la-xô-ta; 

+ Thuốc thú y trị giá 60 triệu đồng; 

+ Hóa chất tiêu độc khử trùng: 105 tấn Chlorine 65%, 15 tấn Benkocid, 15 

tấn Vetvaco Iodine. 

- Đối với hỗ trợ kinh phí mua 3.500 con lợn: Các địa phương đang triển 

khai thực hiện. 

- Đến nay đã tổ chức thực hiện việc úm gia cầm và chuyển giao gia cầm 

giống 21 ngày tuổi của Trung ương hỗ trợ đến người dân trong toàn tỉnh từ ngày 

10/11/2020 đến ngày 07/02/2021 (ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tý) được: 

231.090 con (đợt 1: 10.000 con gà; đợt 2: 140.840 con gà; đợt 3: 62.050 con gà 

và 3.800 con ngan; đợt 4: 14.400 con vịt 01 ngày tuổi). Nhìn chung, đàn gia cầm 

đang sinh trưởng, phát triển tốt.  

- Việc hỗ trợ mua giống lợn phục vụ tái đàn, UBMTTQVN cấp huyện đã 

phối hợp với UBND các địa phương đang triển khai hợp đồng với đơn vị cung 

ứng giống để cung cấp con giống đảm bảo phẩm cấp. Hiện tại đơn vị cung ứng 
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giống đang thực hiện bước nuôi cách ly kiểm tra an toàn dịch bệnh lợn giống tối 

thiểu 14 ngày theo quy định. Ngày 15/3/2021 sẽ cung ứng 1.200 con lợn giống 

về với người dân sau khi hoàn thành thời gian nuôi cách ly. 

Công tác tái đàn lợn: Thực hiện Đề án số 6060/ĐA-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND tỉnh về việc “ Khôi phục đàn lợn sau bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”: Các địa phương 

đang tổng hợp nhu cầu vay vốn của người chăn nuôi và sẽ báo cáo kết quả nhu 

cầu vay vốn trước tháng 4/2021.  

c. Lĩnh vực Thủy sản: Thời tiết đầu năm tương đối thuận lợi cho ngư dân 

phấn khởi vươn khơi bám biển, ngư dân các vùng đồng loạt ra khơi “Mở biển” 

từ 13/02/2021 (Ngày mồng 2 Tết Tân sửu). Lũy kế sản lượng thủy sản 02 tháng đầu 

năm 2021 đạt 5.447 tấn, Trong đó: Khai thác 4.714 tấn, nuôi trồng 733 tấn. 

Về công tác tái thiết sản xuất: 

- Ngày 26/11/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã hỗ trợ và tổ chức thả 1.200 

kg cá bố mẹ gồm cá trắm, cá rô phi và cá chép tại Trung tâm Giống Thủy sản 

Quảng Trị. Ngoài ra, HTX cá giống Đô Lương và Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

Nghệ An đã hỗ trợ 200 kg cá giống (trắm, trôi, mè, chép), tương đương 4.000 con, 

đã thả vào sáng 05/12/2020, tại HTX Long Hưng (Hải Lăng) 100 kg và xã Cam 

Thủy (Cam Lộ) 100 kg. Nhìn chung đến nay, cá sinh trưởng và phát triển tốt. 

- Đã tiến hành cấp 2 đợt với số lượng 105 tấn Clorin về đến các hộ nuôi trồng 

thủy sản nhằm xử lý môi trường ao nuôi tôm chuẩn bị cho vụ nuôi năm 2021. 

- Đã tiếp nhận 7 tấn thức ăn nuôi tôm do Cty TNHH Vedan hỗ trợvà đã 

phân bổ cho 4 huyện có nuôi tôm: Vĩnh Linh (3 tấn), Gio Linh (1 tấn), Triệu 

Phong (2 tấn), Hải Lăng (1 tấn).Ngoài ra Công ty tôm giống Thuộc tập đoàn 

Việt Úc đã hỗ trợ trực tiếp đến bà con nuôi tôm 18,4 triệu giống tôm thẻ chân 

trắng. Trong thời gian tới Cty SANDO sẽ hỗ trợ 01 tấn chế phẩm xử lý môi 

trường nuôi tôm sẽ tiếp nhận trong tháng 3 năm 2021. 

- Mặt khác, thực hiện Phương án khôi phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai 

trong sản xuất nông nghiệp, khẩn trương triển khai sản xuất vụ Đông 2020 và 

Đông xuân 2020-2021, các địa phương đang khẩn trương xây dựng kế hoạch 

phân bổ cá giống và cá bố mẹ hậu bị để hỗ trợ khôi phục sản xuất với tổng kinh 

phí hỗ trợ 5.142,6 triệu đồng. 

d. Lĩnh vực Lâm nghiệp:  

Để chủ động triển khai Chỉ Thị 45/CT-TTg, sáng kiến 1 tỷ cây xanh của Thủ 

tướng chính phủ và hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã chủ động phân bổ hơn 5 vạn cây gỗ quý và bóng mát các loại cho các 

địa phương đơn vị để triển khai kế hoạch. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh triển 

khai thành công Lễ phát động cấp tỉnh tại Khu tưởng niệm Bờ Bắc Sông Thạch 

Hãn. Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch tăng cường đấu 

tranh ngăn chặn tình trạng xâm hại rừng trong dịp tết Nguyên đán năm 2021, kết 

quả công tác quản lý bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán đạt kết quả 

tốt. Khối lượng gỗ rừng trồng khai thác trong tháng 02/2021 đạt 58.685 m3. Lũy kế 
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sản lượng gỗ khai thác: 126.498 m3. Trồng mới, trồng lại rừng sau khai thác đạt 

127 ha, đạt kế hoạch đề ra. Tiếp nhận và tổ chức trồng 20ha rừng nhằm mục đích 

làm giàu rừng do Công ty Cổ phần May Ninh Bình tài trợ với số tiền 400 triệu 

đồng (đã trồng được 10ha, còn 10ha dự kiến hoàn thành trong năm 2021). 

e. Lĩnh vực Thủy lợi:  

Tiếp tục chỉ đạo công tác khôi phục các công trình thủy lợi và cấp nước 

sinh hoạt bị hư hỏng do thiên tai năm 2020 gây ra.Tình hình khắc phục, sửa 

chữa các công trình thủy lợi đã hoàn thành đến thời điểm hiện nay: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

5419/KH-UBND ngày 25/11/2020 tổ chức đợt phát động phong trào ra quân làm 

thủy lợi, tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, vệ sinh đồng 

ruộng, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. 

Kết quả khối lượng và kinh phí ước tính thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh 

- Tổng số ngày công:           61.822 ngày công 

- Khối lượng công việc chủ yếu đạt được: 

+ Nạo vét, đất đào, đắp kênh tưới:       270.297,5 m3 

+ Nạo vét các kênh tiêu thoát nước:       118.349,8 m3 

+ Phát quang, cắt cỏ, vớt rong, bèo, VSMT:   4.525.183,6 m2 

+ Đắp bờ vùng, bờ thửa:           42.294,1 m3 

+ Đắp đường giao thông nội đồng:         54.734,9 m3 

+ Đổ cấp phối, đường bê tông nông thôn:             456,0 m3 

+ Nâng cấp, sửa chữa kênh mương:         31.107,0 m 

- Tổng kinh phí ước tính:           31.565,5 triệu đồng 

- Để kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho Công ty TNHH 

MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị 3,5 tỷ đồng để khắc phục 

khẩn cấp 14 tuyến kênh dài 10,2km và 14 trạm bơm bị hư hỏng. Công tác khắc 

phục cơ bản đã hoàn thành, kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất.  

- Đối với công tác khắc phục các công trình do địa phương quản lý. Để chủ 

động, kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất kịp thời vụ, ngoài việc phát động 

phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, các địa phương đã khắc phục được 

128,45km kênh mương các loại,  126 cống lấy nước, 121 trạm bơm và 19 công 

trình thủy lợi nhỏ. Hiện nay, các địa phương, đơn vị đang tiếp tục triển khai thực 

hiện khắc phục khoảng 93 công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn hỗ 

trợ của Trung ương. Đồng thời, hiện nay đang triển khai gói viện trợ khẩn cấp 

của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về xây dựng nhà kiên cố, nâng cao khả 

năng chống chịu trước thiên tai trên địa bàn các huyện: Hướng Hóa, Đakrông, 

Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh với 106 ngôi nhà với tổng mức 14,543 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Dự án Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai vùng ven biển Việt 
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Nam (Dự án WB10) đang được Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Thủ tướng 

Chính phủ thông qua với phạm vi đầu tư trên 8 tỉnh, trong đó có Quảng Trị và 

tổng mức đầu tư 360 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi của WB 260 triệu 

USD, vốn viện trợ không hoàn lại 40 triệu USD, vốn đối ứng 60 triệu USD với 

mục tiêu giảm nhẹ thiên tai, rủi ro khí hậu và cải thiện khả năng phục hồi của 

các tỉnh ven biển chịu thiệt hại nặng nề nhất của thiên tai; giảm nguy cơ lũ lụt 

cho các vùng ven biển và các hoạt động kinh tế; cải thiện tính bền vững trong 

việc sử dụng bờ biển bằng cách giảm thiểu xói mòn; nâng cao năng lực để ứng 

phó hiệu quả hơn với bão triều cường và xói lở bờ biển. Hiện nay, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đang tích cực phối hợp với các địa phương  để chuẩn bị xây 

dựng dự án "Hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai năm 

2020" vay vốn ADB theo kết luận của Thủ tướng chính phủ (Thông báo 

372/TB-VPCP ngày 30/10/2020) trong đó có tỉnh Quảng Trị theo kết quả của 

đoàn khảo sát đánh giá tình hình thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của các địa phương. 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang rà soát các tiểu dự án đã đề xuất để 

đưa vào dự án theo đúng tiêu chí và xây dựng kế hoạch thực  hiện nhằm chủ 

động thực hiện khi đề xuất dự án được phê duyệt. 

f. Về các công trình cấp nước nông thôn:  

Hiện nay, người dân đã tự bỏ kinh phí và nhân lực để thau rữa, khử trùng 

các công trình cấp nước nhỏ lẽ, có 16.875/16.875 công trình bị ảnh hưởng đã đi 

vào hoạt động bình thường; Hoàn thành việc duy tu, bảo dưỡng 04 công trình 

cấp nước sinh hoạt nằm trong vùng bị ảnh hưởng do thiên tai sử dụng nguồn vốn 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, 

Hải Lăng và Đakrông; Phối hợp với Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT 

nông thôn cung ứng và lắp đặt: 20 bộ thiết bị xử lý nước khẩn cấp do Đại sứ 

quán Úc tài trợ cho xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông và Triệu Độ, huyện Triệu 

Phong; Lắp đặt 11 Hệ thống lọc nước trường học, 690 thiết bị lọc gốm, 412 bồn 

(loại 1.000 lít) cho 11 xã Triệu Long, Triệu Sơn, Triệu Tài, Hải Quy, Hải Ba, 

Hướng Tân, Hải Chánh, Triệu Thành, Tân liên, A Bung và A Vao; Sửa chữa 20 

công trình Nước sạch và vệ sinh trường học/trạm y tế cho các xã nói trên. Tất cả 

những thiết bị và công lắp đặt nói trên do Tổ chức UNCEF tài trợ; Tổ chức 05 

đợt hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị lọc nước hộ gia đình tại các xã được 

cấp thiết bị. Đến nay, Số hộ được cấp nước trở lại/số hộ bị ảnh hưởng: 

16.875/23.859 hộ (chiếm 70,7%). 

g. Công tác thẩm định hồ sơ thiệt hại do thiên tai:  

Ngành đã thành lập tổ thẩm định và đang khẩn trương tập trung công tác 

thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt 

hại do thiên tai theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính 

phủ. Tuy nhiên, do thiệt hại của Tỉnh do thiên tai trong năm 2020 rất nặng nề 

trên tất cả các lĩnh vực, khối lượng hồ sơ rất nhiều, nhân lực thực hiện thống kê 

tại các địa phương hạn chế, hồ sơ từ các địa phương gửi về Sở Nông nghiệp sai 

sót rất nhiều nên việc rà soát thẩm định hồ sơ hỗ trợ tốn nhiều thời gian. Hiện tại 

ngành đang trả lại hồ sơ về các địa phương đề nghị bổ sung, hoàn thiện theo 
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đúng quy định. 

h. Đối với nội dung hỗ trợ chính sách vay vốn, khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất 

vv. việc làm để tái sản xuất, ổn định đời sống sau lũ lụt.  

Ngành Nông nghiệp và PTNT thống nhất đề xuất Ngân hàng Nhà nước tỉnh 

Quảng Trị chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn quan tâm hỗ trợ chính 

sách vay vốn, khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất vv. việc làm để người dân tái sản xuất, 

ổn định đời sống sau lũ lụt.  

Riêng đối với Ngành Nông nghiệp cũng đã xây dựng Đề án “Khôi phục và 

phát triển đàn lợn sau bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2021-2025”. Trong nội dung  đề án, Ngành đề xuất hỗ trợ xây dựng 

tại 09 huyện, thành phố, thị xã có 01 mô hình chăn nuôi lợn thịt An toàn sinh 

học và hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay cho các hộ gia đình tổ chức tái đàn trong 

thời gian 01 năm. Đề án đã được UBND tỉnh xem xét, phê duyệt tại văn bản số 

6060/ĐA-UBND ngày 21/12/2020. 

2. Ý kiến cử tri: “...Trong đó, cần hỗ trợ các loại giống lúa phù hợp với 

từng địa phương; hoặc có thể hỗ trợ bằng tiền để các HTX giúp dân mua giống 

tập trung tại các trung tâm giống  để cho bà con tiến hành gieo cấy vụ Đông 

Xuân tránh tình trạng giống được hỗ trợ nhưng người dân không sử dụng được.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Sau khi tổng hợp nhanh tình hình thiệt hại do lũ lụt và đề xuất của các địa 

phương, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban 

hành các Quyết định phân bổ kịp thời 1.198 tấn giống lúa; 15 tấn giống rau và 

87,3 tấn giống ngô từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức cá nhân đảm 

bảo đúng cơ cấu giống và phù hợp theo nhu cầu của các địa phương để tổ chức 

sản xuất vụ Đông và vụ Đông Xuân 2020-2021 đảm bảo thời vụ. 

3. Ý kiến cử tri liên quan đến đề xuất XD công trình kênh mương:  

3.1. Ý kiến cử tri: “Cử tri đề nghị tỉnh có kế hoạch kiểm tra, thống kê về 

thiệt hại và quan tâm hỗ trợ, đầu tư, sửa chữa lại các công trình: kè chống xói 

lở bờ sông, kênh mương và nạo vét kênh mương nội đồng do mưa lũ. , .  

3.2. Ý kiến cử tri: Cử tri huyện Vĩnh Linh đề nghị UBND tỉnh và huyện có 

kế hoạch về khảo sát việc sạt lở bờ sông Bến Hải,  và hồ tôm bị vùi lấp trên địa 

bàn xã để xem xét đầu tư hỗ trợ cụ thể cho người dân.  

3.3. Ý kiến cử tri: Cử tri huyện Triệu Phong kiến nghị các cấp quan tâm 

khắc phục các công trình phục vụ trực tiếp cho sản xuất và dân sinh (như khắc 

phục gần 200ha đất lúa và đât màu bị bồi lấp gần 29km kênh mương bị hư 

hỏng).  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Để khắc phục các hư hỏng, thiệt hại do mưa lũ năm 2020 gây ra, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn trực thuộc phối hợp 

với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổng hợp đánh giá, báo cáo tình hình 
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thiệt hại và đề xuất nâng cấp sửa chữa hạ tầng công trình nông nghiệp (đê, kè, 

kênh mương, cầu cống…). Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham 

mưu UBND tỉnh trình Trung ương hỗ trợ đầu tư nâng cấp, sữa chữa hạ tầng công 

trình (Đê, kè, kênh mương, cầu cống…). Hiện tại, Trung ương đã hỗ trợ kinh phí 

(tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1640/QĐ-TTg ngày 23/10/2020 và 

1913/QĐ-TTg ngày 24/11/2020)  và Sở  phối hợp với các Sở, ngành đã tham mưu 

cho UBND tỉnh phân bổ nguồn Trung ương hỗ trợ  cho các địa phương để khắc 

phục sữa chữa các công trình cấp bách, khẩn cấp (Tại thông báo số 16/TB-UBND 

ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh). 

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban phương án 

khôi phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai trong sản xuất nông nghiệp; ban hành 

kế hoạch ra quân làm thủy lợi, tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng, vệ sinh đồng ruộng; phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn (theo kế hoạch 

5419/KH-UBND ngày 25/11/2020) nhằm kịp thời khôi phục hạ tầng thủy lợi 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đang lập danh mục đầu tư nâng cấp sửa chữa công trình từ nguồn vốn ADB trình 

UBND tỉnh (dự kiến các công trình trên địa bàn huyện Vĩnh Linh như sau: (1) 

Kè tả Bến Hải: 10 tỷ; (2) Sữa chữa đập Ta Réc – Khe To và đường ống dẫn 

nước xã Vĩnh Ô: 4 tỷ; (3) Sửa chữa, nâng cấp các tràn trên tuyến đường ĐT.571: 

30 tỷ; (4) Sữa chữa, nâng cấp đường giao thông xã Vĩnh Ô: 15 tỷ). 

 Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh kêu gọi hỗ 

trợ đầu tư tái thiết các công trình bị hư hỏng sau mưa lũ bằng các nguồn vốn 

khác nhau. 

4. Ý kiến cử tri: Cử tri Phường Đông Giang (Đông Hà) kiến nghị: Việc 

đảm bảo nước sản xuất cho vụ Hè Thu là hết sức cần thiết. Công ty khai thác 

thủy lợi Gio Cam Hà cũng đã có quy định: 20 ngày thực hiện 01 đợt cấp nước tự 

chảy và bơm nước (đối với trạm bơm HTX Giang 1), tuy nhiên, thời tiết thời 

điểm vụ Hè Thu chủ yếu nắng nóng, nhiệt độ cao đã làm ảnh hưởng lớn đến tình 

hình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty khai 

thác thủy lợi Gio Cam Hà điều chỉnh lịch cấp nước phù hợp hơn, theo hướng 

còn 10 đến 15 ngày/01 đợt cấp nước đối với những đợt đầu của vụ Hè Thu.   

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Vùng tưới của Phường Đông Giang, thành phố Đông Hà do hồ chứa nước 

Trúc Kinh đảm nhận (vừa tưới trực tiếp, vừa tạo nguồn cho trạm bơm Giang 1 

bơm tưới). Năm 2020 là năm ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn 

trên địa bàn toàn tỉnh. Bước vào vụ Hè Thu, lượng nước trong hồ Trúc kinh còn 

lại khoảng 50% so với dung tích thiết kế, việc cấp nước tưới cho hơn 1.000ha 

lúa là rất khó khăn. Trước tình hình đó, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản 

xuất, Sở Nông Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc phối 

hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi cân đối 

nguồn nước hiện có ở trong hồ chứa và xây dựng phương án chống hạn. Sau khi 

kiểm tra, rà soát, vụ Hè Thu 2020, diện tưới hồ Trúc Kinh có 144,8ha lúa thiếu 

nước cần chuyển đổi qua cây trồng cạn, 342,2ha lúa cần phải có các giải pháp hỗ 
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trợ. Do đó, phiên tưới vụ Hè Thu kéo dài hơn mọi năm là 20 ngày thực hiện một 

phiên nước tự chảy. Nhờ kịp thời triển khai các giải pháp ngay từ đầu, nên vụ 

Hè Thu năm 2020 vùng này không có diện tích bị khô, cháy do thiếu nước.  

Để khắc phục tình trạng trên trong những năm tới, Sở Nông Nghiệp và 

PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

xây dựng phương án điều tiết nguồn nước sớm để người dân chủ động sản xuất. 

Đối với các diện tích bơm tưới, trạm bơm Giang 1 do HTX Giang 1 quản lý, do 

đó đề nghị UBND thành phố Đông Hà, phường Đông Giang chỉ đạo HTX Giang 

1 cấp nước kịp thời để bà con chủ động sản xuất.  

5. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Hải Thượng (Hải Lăng) kiến nghị: Kênh N23 từ 

khi xây dựng và đưa vào sử dụng đến nay đã xảy ra nhiều bất cập, hạn chế: 

nước chảy ngược, có đoạn thì ngập nước, đoạn thiếu nước dẫn đến một số diện 

tích đất trồng lúa bị thiếu nước trầm trọng. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị đến 

các cấp, các ngành nhưng chưa được giải quyết và khắc phục. Đề nghị tỉnh có 

giải pháp xử lý để đảm bảo đủ nước cho người dân sản xuất.   

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Kênh N2-3 thuộc hệ thống Nam Thạch Hãn, kênh được xây dựng và đưa 

vào sử dụng đã lâu. Hiện tại kênh đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tường kênh, 

mạch vữa bong trốc, đáy kênh sụt lún... làm thất thoát nguồn nước lớn, nên khả 

năng tưới của kênh rất hạn chế. Mặt khác, do tính toán diện tích tưới trước đây 

thấp hơn so với hiện nay, nên mặt cắt thiêt kế kênh nhỏ, nên khả năng cấp nước 

bị hạn chế. Trước mắt, để khắc phục tình trạng trên Công ty TNHH MTV Quản 

lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với địa phương có phương án tưới 

hợp lý để cấp nước kịp thời cho bà con nông dân ở cuối kênh tưới. 

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh 

đã đưa vào nâng cấp, sửa chữa từ nguồn vốn điều lệ và dự kiến hoàn thiện trong 

năm 2021. 

6. Ý kiến cử tri liên quan đến đề xuất xây dựng công trình phòng 

chống sạt lở bờ sông: 

6.1. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Cam Tuyền (Cam Lộ) kiến nghị: Nhân dân 

thôn Đâu Bình - Cam Tuyền đề nghị xây thêm kè chống xói lở ở cầu qua sông 

Hiếu tuyến đường Cam Lộ - Gio Linh.   

6.2. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Gio Hải, xã Trung Giang (Gio Linh) đề nghị 

tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đê, kè chống xói lở dọc tuyến biển, thực trạng 

hiện nay sau trận lũ lịch sử đã gây sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng 

đến dân sinh.  

6.3. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Thành (Triệu 

Phong) phản ánh khu vực bờ sông Thạch Hãn thuộc các xã sạt lở nghiêm trọng, 

ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ dân ở ven sông. Đề nghị cấp 

trên khảo sát cụ thể và có phương án giải quyết sớm cho nhân dân yên tâm sinh 

sống.  
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6.4. Ý kiến cử tri: Cử tri huyện Triệu Phong đề nghị tỉnh quan tâm sớm hỗ 

trợ nguồn lực để khắc phục, sửa chữa hơn 1,1km đê bị sạt lở.  

6.5. Ý kiến cử tri: Hiện nay dọc sông Sêpôn trên địa bàn thị trấn Lao Bảo 

tiếp giáp với nước bạn Lào đã sạt lở rất nghiêm trọng, làm cho hàng chục hộ 

dân dọc khu vực sông Sê pôn mất đất sản xuất, một số hộ gia đình có nguy cơ 

phải di dời tới nơi ở mới, quan trọng hơn làm cho dòng chảy và địa hình của 

sông Sê pôn thay đổi, cụ thể như sau: Khu vực sạt lở thuộc địa bàn 5 khóm: 

Vĩnh Đông, Xuân Phước, Tân Kim, Ka Túp và Duy Tân. Chiều dài bị sạt lở 

khoảng 6 km, sạt lở sâu vào đất sản xuất của Nhân dân: Từ 10 - 40m, đã cuốn đi 

hàng chục ngàn mét vuông đất sản xuất của Nhân dân;  dự kiến phải di dời trên 

38 hộ. Đề nghị UBND tỉnh có hướng giải quyết.  

6.6. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Cam Hiếu (Cam Lộ) kiến nghị: sau đợt lũ năm 

2020, hai bên bờ sông Hiếu có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, nhất là đoạn sát 

đường Hoàng Diệu đi qua địa phận các thôn Trương Xá, Định Xá, Mục Đức của 

xã Cam Hiếu. Kính đề nghị tỉnh sớm kiểm tra khảo sát để có phương án khắc 

phục.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Hiện nay, hiện tượng sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển đang diễn ra tại hầu hết 

các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh với phạm vi tương đối lớn, qua rà soát, đến 

năm 2020, dọc bờ sông, bờ biển có 130km chiều dài sạt lở, trong đó có hơn 

20km đặc biệt nguy hiểm, 75km sạt lở nguy hiểm. Đặc biệt, sau các đợt mưa lũ 

rất lớn diễn ra trong tháng 10/2020 đã làm tình trạng sạt lở cũng như mức độ ảnh 

hưởng đến cộng đồng và hạ tầng cơ sở ngày càng nghiêm trọng hơn. 

 Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho 

UBND tỉnh huy động tất cả các nguồn lực để xử lý tình trạng sạt lở bờ sông, bờ 

biển trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, để ứng phó lâu dài với vấn đề sạt lở, Sở cũng 

đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018 phê duyệt Đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích 

ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020, định 

hướng đến năm 2030”. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách tỉnh còn gặp 

nhiều khó khăn, nguồn hỗ trợ từ trung ương hạn chế, vì vậy công tác xử lý sạt lở 

được ưu tiên triển khai tại một số khu vực cấp bách, đặc biệt nguy hiểm. 

Đối với các khu vực sạt lở theo đề xuất nêu trên của cử tri, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã rà soát, đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến kè 

chống sạt lở theo nội dung đề án đã ban hành. Đồng thời, sau các đợt thiên tai 

trong tháng 10 và 11 năm 2020, Sở tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh tổng 

hợp vào danh mục đề xuất các công trình đề nghị trung ương, các tổ chức quốc 

tế (ADB, WB...) hỗ trợ nguồn kinh phí để kịp thời triển khai thực hiện. 

Trước mắt, trên cơ sở nguồn hỗ trợ từ trung ương đã được Thủ tướng 

Chính phủ  hỗ trợ đầu tư các công trình khẩn cấp, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn Trung 
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ương hỗ trợ  cho các địa phương để khắc phục sữa chữa các công trình cấp bách, 

khẩn cấp (Tại thông báo số 16/TB-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh) 

 Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, 

cân đối trong nguồn kinh phí hỗ trợ từ trung ương đã được UBND tỉnh phân bổ 

cho các địa phương để kịp thời xử lý sạt lở tại các khu vực cấp bách trên địa 

bàn. 

7. Ý kiến cử tri: Xã Vĩnh Sơn hiện nay có 07 thôn với hơn 1890 hộ và hơn 

6895 nhân khẩu, nhưng vấn đề nước sạch phục vụ cho đời sống của người dân 

gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đang 

còn quá thấp. Có 05 thôn người dân sử dụng nước sinh hoạt hàng ngày bị nhiễm 

phèn, chì và mặn nặng nên có rất nhiều người dân bị bệnh hiểm nghèo như ung 

thư ...Vậy đề nghị HĐND và UBND tỉnh cần có kế hoạch, chủ trương đầu tư xây 

dựng Công trình nước sạch để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa 

bàn xã, như Công trình ngăn sông Bến Hải làm công trình nước sạch phục vụ 

03 xã Lâm, Sơn, Thủy và khu Công nghiệp Quán ngang huyện Gio Linh mà cách 

đây vài năm UBND tỉnh và các ngành chức năng đã đến khảo sát và dự kiến đầu 

tư xây dựng.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Theo số liệu tại Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh 

Quảng Trị năm 2019, số liệu cấp nước sinh hoạt tại xã Vĩnh Sơn như sau: 

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt: 99,02%; 

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN đạt 68,03%. 

Với tỷ lệ nêu trên, xã Vĩnh Sơn là một trong những xã có tỷ lệ hộ dân sử 

dụng nước hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch thuộc nhóm cao của tỉnh; đồng 

thời đã đạt tiêu chí 17.1 trong xây dựng nông thôn mới. 

Trong năm 2020, bằng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu QG xây dựng 

NTM; Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đã đầu tư duy tu, bảo dưỡng 

công trình cấp nước sinh hoạt khu vực Đông Lê Xá, xã Vĩnh Sơn. 

Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 817/UBND-NN 

về việc Đề xuất dự án “Nước sạch và Vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó 

với biển đổi khí hậu” vốn vay Ngân hàng Thế giới gửi đến Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp, báo cáo Chính 

phủ. Trong phạm vi đề xuất dự án, có đề xuất đầu tư xây dựng Hệ thống cấp 

nước sạch liên xã Lâm, Sơn, Thủy, Long, huyện Vĩnh Linh với đối tượng hưởng 

thụ dự án bao gồm khoảng 4.300 hộ gia đình với công suất 6.000m3/ngày đêm 

(trong đó có toàn bộ người dân xã Vĩnh Sơn). Theo kế hoạch dự án được triển 

khai thực hiện trong giai đoạn 2022-2027.  

8. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Gio Mai (Gio Linh) phản ánh: Việc xây dựng 

công trình nâng cấp đê tả bắc Thạch Hãn đoạn qua Thôn Mai Xá bị vướng mắc 

2 hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ 

trợ kinh phí giải phóng mặt bằng 2 hộ dân để tiến hành thi công; hoặc đề nghị 
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Sở Nông nghiệp và PTNT khảo sát lại đoạn đi qua xã Gio Mai, để cho điều 

chỉnh tuyến đi ra phía ngoài phần đê của hai hộ nói trên, nhằm đảm bảo thông 

suốt và phát huy hiệu quả của tuyến đê, không gây xói lở khi lũ lụt, tạo điều kiện 

phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

- Công trình: Nâng cấp đê tả Thạch Hãn đoạn Mai Xá, xã Gio Mai thuộc dự 

án: Nâng cấp củng cố, sửa chữa hệ thống đê biển tỉnh Quảng Trị được UBND 

tỉnh Quảng Trị phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng tại Quyết 

định số 1395/QĐ-UBND ngày 04/6/2016, trong đó, công trình không có khoản 

mục kinh phí đền bù GPMB. 

- Sau khi công trình khởi công, Ban QLDA đã về làm việc với địa phương 

xã Gio Mai về việc GPMB của 02 hộ dân là ông Trần Đại Nghĩa và ông Nguyễn 

Văn Thắng và đã thống nhất lập 02 Biên bản làm việc với 02 hộ dân ngày 

22/07/2020 và ngày 31/07/2020; 

- Về phía Chủ đầu tư công trình, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn 

số 1852/SNN-QLCT gửi UBND huyện Gio Linh ngày 25/9/2020 về việc xử lý 

vướng mắc trong quá trình thi công đoạn đầu tuyến công trình: Nâng cấp đê tả 

Thạch Hãn đoạn qua Thôn Mai Xá, xã Gio Mai; 

- Về phía địa phương chịu tránh nhiệm quản lý, sử dụng công trình, UBND 

huyện Gio Linh và UBND xã Gio Mai có ý kiến bằng văn bản thống nhất xin 

điều chỉnh nắn hướng tuyến đê đoạn từ K0÷K0+94 (đoạn ảnh hưởng đến 02 hộ 

dân nói trên) ra phía sông, chiều dài dự kiến tăng thêm 61m, tuy nhiên sẽ làm 

tăng chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến khoảng 2.947m2 rừng ngập mặn hiện hữu 

phía ngoài đê, làm thu hẹp lòng sông gây hạn chế dòng chảy; 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo UBND 

huyện Gio Linh bố trí kinh phí hỗ trợ GPMB để triển khai xây dựng công trình 

theo phương án thiết kế; Trong trường hợp không có phương án, kinh phí GPMB, 

đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động 02 hộ dân nói trên tự nguyện 

GPMB để đảm bảo tuyến đê tả Thạch Hãn được đầu tư đồng bộ, khép kín. Việc 

không thi công được đoạn đầu tuyến đê do vướng mặt bằng sẽ không đảm bảo 

được công trình được thi công thông suốt và không phát huy được hiệu quả đầu tư 

của dự án. 

9. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Hải Chánh kiến nghị: Đập Khe Muồng được 

UBND tỉnh bố trí vốn nâng cấp, từ cuối năm 2019 (do công ty Hoàng Nguyên 

trúng thầu). Đến tháng 2/2020 mới khởi công, hiện nay vụ Đông Xuân đã bắt 

đầu, nếu thời gian thi công kéo dài dẫn đến 37ha ruộng có nguy cơ không sản 

xuất được, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

- Công trình được Sở Nông nghiệp và PTNT cho chủ trương thi công tại 

văn bản số 61/SNN-KHTC ngày 13/01/2020; Công ty Công ty TNHH xây dựng 

Hoàng Nguyên khởi công vào tháng 3/2020. Mặc dù thời tiết thuận lợi và công 
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trình không vướng giải phóng mặt bằng nhưng tiến độ thi công đến nay rất chậm 

trễ, không đảm bảo tích nước phục vụ nhu cầu sản xuất của địa phương. 

- Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình trước mùa mưa 

bão năm 2020, Ban QLDA đã có các Văn bản: Số 86/BQLDA-QLDA ngày 

07/02/2020, số 257/BQLDA-QLDA ngày 05/3/2020, số 302/BQLDA-QLDA 

ngày 15/4/2020, số 486/BQLDA-VP ngày 12/6/2020; mời họp để tháo gỡ các 

khó khăn, vướng mắc nhưng Công ty không tham gia và tham gia không đúng 

thành phần. 

- Ngày 25/11/2020, Ban QLDA tổ chức làm việc tại công trường với sự 

tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Hải Chánh và Công ty 

Hoàng Nguyên. Theo lịch canh tác tại thôn Vực Kè, xã Hải Chánh thuộc diện 

tưới của hồ Khe Muồng sẽ bắt đầu gieo vụ Đông Xuân 2020-2021 vào ngày 

20/01/2021, vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu Công ty Hoàng 

Nguyên phải hoàn thành công tác hoàn trả mặt ruộng bị bồi lấp, xử lý tạm bằng 

giải pháp đắp đê quai thượng lưu cống, tràn để tích nước và thi công hoàn thành 

kênh hạ lưu trước ngày 10/12/2020 để phục vụ sản xuất. Theo đó, Công ty 

Hoàng Nguyên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các hộ dân có 

diện tích canh tác bị ảnh hưởng trong trường hợp không đảm bảo các điều kiện 

phục vụ ổn định sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021. 

Từ cuối tháng 12/2020 đến nay công trình đã xây dựng thêm các hạng mục 

- Đập chính: Thi công khung giằng và gia cố mái thượng lưu bằng đá lát 

khan phía phải cống đến cao trình +7,7m (dưới mực nước dâng bình thường 

1m), khu vực trái cống chưa thi công; đỉnh đập và mái hạ lưu chưa thi công. 

- Tràn xả lũ: Hoàn thành kết cấu móng ngưỡng tràn, bê tiểu năng và sân 

tiêu năng. Cửa vào; ngưỡng tràn, trụ pin, trụ biên, tường cánh. Các phần chưa 

hoàn thiện gồm cầu qua tràn, tường cánh bể tiêu năng và đắp đất mang tràn.  

Cống lấy nước: Hoàn thành bê tông thân cống; hầm van, lắp đặt van chặn 

hạ lưu và 02 tuyến kênh nối tiếp hạ lưu cống (vận hành tốt đã tưới thử). 

- Trước khi triển khai vụ Đông xuân 2020-2021 mực nước tích đến cao 

trình +8,2/8,7. Đã bàn giao mực nước hồ, tay quay vận hành cống cho địa 

phương quản lý, vận hành (ngày 20/12/2020), vụ Đông xuân 2020-2021 địa 

phương đã sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới trên. Chuẩn bị kết thúc vụ Đông 

xuân mực nước còn + 7,0.( cao trình đáy cống +5,83). 

Sau Tết, Công ty TNHH Hoàng Nguyên triển khai thi công chậm 30 ngày 

(thi công trở lại ngày 19/3/2021). Ngày 26/3/2021, Ban QLDA ĐTXD các CT 

Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức kiểm tra để đôn đốc đơn vị đẩy nhanh tiến độ 

tại công trình nhưng Giám đốc Công ty không tham dự.  

Ban QLDA ĐTXD các CT Nông nghiệp và PTNT đã có công văn yêu cầu 

Công ty TNHH Hoàng Nguyên khẩn trương, nghiêm túc thực hiện trước ngày 

05/4/2021 các nội dung như sau: 



13 

 

1. Khắc phục, gia cố lại lán trại đảm bảo phục vụ nhu cầu làm việc của các 

bên liên quan tại hiện trường nhằm đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy 

nổ (có tủ thuốc y tế; thiết bị, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy,...) 

2. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường – xã hội và Quy tắc 

ứng xử do Công ty đã cam kết trong quá trình thi công; 

3. Phối hợp với giám sát thi công lập lại kế hoạch tiến độ thi công đến khi 

hoàn thành công trình (tháng 8/2021); tiến độ thi công kèm theo thuyết minh chi 

tiết của tháng 4/2021 gửi về Ban QLDA chấp thuận để làm cơ sở kiểm tra, theo 

dõi, cập nhật; 

4. Bố trí máy móc thiết bị, vật tư vật liệu và nhân công….. đầy đủ kịp thời 

tại công trường để sẵn sàng thi công theo bảng tiến độ chi tiết được chấp thuận; 

5. Đắp đê quai, đồng thời có biện pháp dẫn dòng để vừa thi công cống và 

đập chính vừa phục vụ sản xuất vụ hè thu 2021 trước ngày 05/4/2021.  

6. Nghiêm túc triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ chi tiết sau khi bố 

trí các điều kiện nêu trên.  

Nếu Công ty không nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên Ban QLDA 

sẽ đề nghị Sở NN và PTNT chấm dựt hợp đồng theo quy định theo quy định tại 

Điều 67/Điều kiện chung của hợp đồng. 

10. Ý kiến cử tri:  Cử tri xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: là xã 

được bồi thường hỗ trợ do sự cố môi trường biển, các đối tượng nuôi trồng thủy 

sản đã được nhận tiền bồi thường hỗ trợ từ đầu năm 2018, Hội đồng đánh giá 

và thẩm định sự cố môi trường biển của các xã khác trong toàn tỉnh cũng đã 

được hỗ trợ một số kinh phí liên quan về chi phí in ấn, phô tô tài liệu hồ sơ, tiền 

công bồi dưỡng hội họp, xét, rà soát, thẩm định các đối tượng bị thiệt hại và đi 

kiểm tra thực tế sau khi có quyết định hỗ trợ của UBND tỉnh đối với người dân. 

Tuy nhiên, xã Vĩnh Sơn và các xã khác như Vĩnh Lâm, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa 

không được hỗ trợ số kinh phí này. Vậy đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho 

các xã.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Căn cứ Thông báo số 219//TB-VPCP ngày 12/5/2017 của Văn phòng 

Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc 

họp lần thứ VII Ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh 

doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung. Tại văn bản số 2027/UBND-NN ngày 

16/5/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các địa 

phương liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ hoạt động cho đội ngũ cán 

bộ ở thôn/xóm, xã/thị trấn trực tiếp tham gia công tác quản lý, ổn định tình hình, 

công tác thống kê thẩm định kinh phí bồi thường thiệt hại, chi trả bảo vệ an ninh 

trật tự ở địa phương trình để UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Nông 

nghiệp và PTNT trước ngày 30/5/2017. Sở Tài chính đã phối hợp với các địa 

phương tổng hợp kinh phí và trình UBND tỉnh cấp cho các địa phương là 9,22 tỷ 

đồng (Trong đó: Vĩnh Linh: 2,353 tỷ đồng; Gio Linh: 3,126 tỷ đồng; Triệu 
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Phong: 2,916 tỷ đồng; Hải Lăng: 0,825 tỷ đồng). Kinh phí này đã được các địa 

phương thực hiện chi trả, hỗ trợ. 

Đối với các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lâm và Vĩnh Thành là những xã 

được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sau khi được Chính phủ đồng ý bồi thường các 

đối tượng tồn đọng theo Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 01/9/2017 của Văn 

phòng Chính phủ. Phần kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ thôn/xóm; 

xã/phường/ thị trấn chưa được các địa phương gửi Sở Tài chính tổng hợp trình 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Tuy nhiên, trên cơ sở kiến nghị của UBND huyện Vĩnh Linh, Sở Nông nghiệp 

và PTNT cũng đã báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho 

các Thôn/xóm, xã/phường chưa được hỗ trợ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh tại 

Văn bản số 215/BC-SNN ngày 30/8/2019. 

Để có kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ thôn/xóm, xã/phường/thị trấn trực 

tiếp tham gia công tác quản lý, ổn định tình hình, công tác thống kê thẩm định 

kinh phí bồi thường thiệt hại chưa được hỗ trợ, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ 

trình UBND tỉnh để báo cáo, đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trình Chính phủ cấp kinh phí thực hiện. 

11. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Vĩnh Sơn kiến nghị: Hệ thống lưới điện phục 

vụ cho khu vực nuôi tôm của xã đã được Sở Nông nghiệp PTNT quan tâm đầu tư 

đường dây 10 KVA và trạm hạ thế, còn phần đường dây 0,4 KVA sau trạm do 

nhân dân đóng góp xây dựng, qua sử dụng đã nhiều năm nhưng chưa được bàn 

giao giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Chi nhánh điện lực. Do vậy quá trình sử 

dụng điện gây rất nhiều phiền hà cho nông dân nuôi tôm như: Nộp cược tiền 

mua điện trước khi xuống vụ nuôi, trả tiền đóng cắt điện ở trạm, mua lắp đặt 

thêm tụ bù để chống điện phản kháng giá điện quá cao làm cho bà con rất bức 

xúc và tạo ra sự nhũng nhiễu của đội ngũ công nhân ngành điện. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tạo thuận lợi cho nông dân sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã đầu tư hệ thống lưới điện phục vụ khu vực 

nuôi tôm của xã Vĩnh Sơn từ đường dây trung thế đến trạm hạ thế và đưa vào sử 

dụng từ tháng 01 năm 2006. Tháng 9 năm 2013, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

bàn giao hệ thống lưới điện được nhà nước hỗ trợ cho Công ty Cổ phần điện lực 

Quảng Trị. Chính vì vậy, đối với vấn đề cử tri nêu ra “chưa được bàn giao giữa 

Sở Nông nghiệp và PTNT với Chi nhánh điện lực” là chưa phù hợp. 

Đối với vấn đề cử tri nêu “Nộp cược tiền mua điện trước khi xuống vụ 

nuôi, trả tiền đóng cắt điện ở trạm, mua lắp đặt tụ bù để chống điện phản kháng 

giá điện cao làm cho bà con bức xúc và tạo sự nhũng nhiễu của đội ngũ công 

nhân ngành điện” đề nghị chính quyền địa phương có văn bản gửi Chi nhánh 

điện lực huyện Vĩnh Linh và Công ty Cổ phần điện lực Quảng Trị để được 

hướng dẫn.  
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12. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Vĩnh Sơn kiến nghị: thực hiện Nghị quyết số 

29/2017/NQ-HĐND tỉnh về việc thu hồi một số diện tích đất từ các Công ty Lâm 

nghiệp và Lâm trường trên địa bàn tỉnh để bàn giao cho các địa phương tiếp 

nhận, quản lý và bố trí đất sản xuất cho người dân tại địa phương, UBND huyện 

Vĩnh Linh đã có nhiều phiên làm việc với UBND xã, Phòng TN&MT và Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải để chỉ đạo việc bàn giao đất cho xã theo nội 

dung Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Năm 2019, Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đã khai thác sản phẩm rừng trồng và đã bàn 

giao sơ bộ cho xã 86,7 ha đất, còn hơn 100 ha chưa bàn giao, đất đã bỏ hoang 

gần 02 năm nay, rất lãng phí, trong khi nhu cầu cần đất để trồng rừng sản xuất 

của người dân là rất cao, UBND xã đã có nhiều lần kiến nghị lên các cấp nhưng 

chưa được xem xét giải quyết. Kính đề nghị tỉnh cần xem xét và ban hành quyết 

định thu hồi và bàn giao số diện tích đất nói trên cho xã Vĩnh Sơn để UBND xã 

xây dựng phương án đưa vào quản lý và bố trí, sử dụng.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Thực hiện Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đã xây dựng Phương án sử dụng đất thực 

hiện cổ phần hóa, trong đó đề xuất giao lại cho UBND xã Vĩnh Sơn là 190,0 ha, 

trong đó: 

- Đã bàn giao đất cho xã: 86,7 ha (đã bàn giao 2 năm). 

- Đã khai thác xong rừng và chuẩn bị bàn giao là 56,0 ha. 

- Còn lại 47,3ha rừng trồng chưa đến thời kỳ khai thác. Công ty sẽ tiến 

hành bàn giao khi rừng đạt tuổi khai thác. 

Hiện nay, phương án sử dụng đất để thực hiện cổ phần hóa của Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đang được Sở Tài Nguyên và Môi trường 

thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, đang có sự không thống 

nhất giữa UBND huyện Vĩnh Linh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến 

Hải về phương án sử dụng đất (đối với diện tích rừng tự nhiên giữ lại giao cho 

Công ty quản lý). Theo quy định của Luật lâm nghiệp, diện tích rừng sau khi 

khai thác thì buộc phải trồng rừng lại trong 12 tháng. Việc Công ty TNHH MTV 

lâm nghiệp Bến Hải đã bàn giao 86,7 ha cho UBND xã nhưng chưa đề xuất 

UBND tỉnh thu hồi đất để cấp cho dân sản xuất, UBND huyện chưa kịp thời xây 

dựng Phương án sử dụng đất đối với diện tích này để trình UBND tỉnh phê 

duyệt là chưa phù hợp. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNMTV 

LN Bến Hải báo cáo Sở Tài Nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu 

hồi diện tích đã bàn giao nói trên để cấp cho UBND xã, đồng thời, yêu cầu 

UBND huyện Vĩnh Linh sớm thống nhất với Công ty về phương án sử dụng đất 

thực hiện cổ phần hóa và xây dựng Phương án sử dụng đất đối với diện tích 86,7 

ha đã nhận bàn giao, kịp thời cấp đất cho dân để sản xuất, không để đất trống, 

gây lãng phí, hoang hóa, dẫn đến tình trạng xói mòn, sa mạc hóa. 

13. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Cam Tuyền (Cam Lộ) kiến nghị: Hiện nay các 

tổ chức và người dân trồng rừng theo phương thức dùng cơ giới san, gạt và múc 
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lỗ làm mất phần phong hóa bảo vệ mặt đất rừng, khi mưa xuống gây hiện tượng 

trôi phần đất màu trên bề mặt, đồng thời đây là nguyên nhân gây sạt lở, thiếu 

tính bền vững trong việc phát triển rừng sản xuất. Kính đề nghị ngành chức 

năng của tỉnh nhiên cứu, sớm có phương án, biện pháp hướng dẫn để thay đổi 

hoặc khắc phục tình trạng trên. Tỉnh cần có kế hoạch quy hoạch phát triển thêm 

diện tích rừng đầu nguồn.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Thực trạng hiện nay, đa số người dân tổ chức trồng rừng đều sử dụng 

phương thức cơ giới san, gạt, múc lỗ và đốt thực bì sau khai thác. Đây là những 

biện pháp canh tác thiếu bền vững, gây nên tình trạng rửa trôi, xói mòn, sa mạc 

hóa đất một cách nhanh chóng, đặc biệt đối với những diện tích trồng rừng trên 

đất dốc nhưng không có các biện pháp bảo vệ, chống xói mòn. Hậu quả sẽ làm 

cho đất đai ngày càng nghèo kiệt, mất hết tầng canh tác và phá vỡ kết cấu đất, 

đẩy nhanh quá trình phong hóa, là nguyên dẫn dẫn đến khô hạn, thiếu nước vào 

mùa hè và sạt lỡ đất vào mùa mưa. 

Đứng trước thực trạng trên, hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo 

Chi cục kiểm lâm, các tổ chức phi chính phủ, Hội Chứng chỉ rừng bền vững của 

tỉnh Quảng Trị mở nhiều lớp tập huấn cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh, 

trong đó có huyện Cam Lộ về quy trình trồng rừng bền vững, đặc biệt là trồng 

rừng gỗ lớn và trồng rừng có chứng chỉ rừng, theo đó đã khuyến cáo các hộ dân 

khi xử lý thực bì không được cày, sản ủi hay đốt thực bì (đây cũng là một trong 

những nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ để cấp chứng chỉ rừng cho rừng trồng 

nhằm tăng giá bán từ 10 đến 15% so với giá thị trường), áp dụng các phương 

pháp canh tác trồng rừng trên đất dốc, trồng rừng chu kỳ dài, hạn chế trồng gỗ 

dăm để đảm bảo trồng rừng theo hướng bền vững về kinh tế, xã hội và môi 

trường. Tuy nhiên, thực tế tình trạng canh tác thiếu bền vững vẫn còn diễn ra 

phổ biển. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo huy 

động lồng ghép nhiều nguồn lực của các chương trình Dự án, chỉ đạo Chi cục 

kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục tập huấn, chuyển giao, tuyên 

truyền vận động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người trồng rừng đối 

với việc bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái, giúp ngành kinh tế gỗ rừng 

trồng phát triển bền vững.  

14. Ý kiến cử tri: Các hộ nông dân ở Cam Chính (Cam Lộ) được nhận đất 

rừng khoanh nuôi để phục hồi một số diện tích rừng tự nhiên theo kế hoạch của 

tỉnh nhưng nhiều năm liền không được nhận kinh phí hỗ trợ theo quy định của 

Chính phủ. Kính đề nghị tỉnh kiểm tra, xem xét, giải quyết và sớm trả lời để dân 

được biết và yên tâm chăm sóc, bảo vệ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Các hộ gia đình tại xã Cam Chính đến nay được giao rừng tự nhiên để quản 

lý bảo vệ khoảng 500 ha. 

Về chính sách hưởng lợi: Trước đây các hộ gia đình nhận diện tích rừng tự 

nhiên nói trên được hưởng chính sách theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 
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12/11/2001 của thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia 

đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. Tuy 

nhiên, đến nay Quyết định này đã hết hiệu lực thi hành. Vì vậy, người dân 

không còn được hưởng chính sách về quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 

Bên cạnh đó, diện tích rừng này cũng không nằm trong khu vực được chi 

trả dịch vụ môi trường rừng, do đó người dân vẫn không được hưởng kinh phí 

bảo vệ rừng trong khu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Đối với vấn đề này, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Cam 

Lộ, UBND xã Cam Tuyền tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân bảo vệ tốt 

diện tích rừng đã được giao bảo vệ này. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và 

PTNT sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Chi cục kiểm lâm) đánh giá, rà soát, đưa 

vào chi trả dịch vụ môi trường từ Quỹ Cac bon rừng thông qua Chương trình 

giảm phát thải vùng Trung bộ vừa mới ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT 

với Ngân hàng thế giới để khoán bảo vệ rừng. Đồng thời, sẽ quan tâm bố trí 

phần kinh phí khoán bảo vệ rừng trong kế hoạch phát triển Lâm nghiệp bền 

vững giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 đang được Chính Phủ thông qua. 

15. Ý kiến cử tri: “Cử tri xã Cam Chính (Cam Lộ) kiến nghị: Vùng sản 

xuất cây tiêu (Cùa) bị thiệt hại nặng nề do hiện tượng nước đùn lên mặt đất sau 

đợt mưa lũ vừa qua, trên 80% diện tích tiêu bị chết úng, không thể khắc phục. 

Đề nghị cấp trên quan tâm nghiên cứu, định hướng cho bà con nông dân chuyển 

đổi sang các loại cây trồng khác”. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Trước thực trạng nhiều vùng trồng hồ tiêu bị ngập úng lâu ngày, đặc biệt có 

nhiều vườn tiêu xảy ra hiện tượng nước ngầm đùn lên mặt đất làm cây tiêu bị 

chết úng không thể khắc phục, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kịp thời chỉ đạo Chi 

cục Trồng trọt và BVTV hướng dẫn các biện pháp cấp bách phục hồi vườn hồ 

tiêu và cây ăn quả có múi sau mưa bão và cử cán bộ về cơ sở để hướng dẫn cho 

người dân các biện pháp khắc phục; Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

(Chi cục TTBVTV, Trung tâm KN) phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông quốc gia về tận các hộ có diện tích hồ tiêu bị 

thiệt hại để hướng dẫn các giải pháp khôi phục vườn tiêu trước mắt và lâu dài, 

đồng thời hỗ trợ các loại vật tư thuốc BVTV, chế phẩm sinh học xử lý 50 ha tiêu 

tại 2 xã Cam Nghĩa và Cam Chính huyện Cam Lộ. Qua kiểm tra cho thấy nhiều 

vườn hồ tiêu đang có dấu hiệu phục hồi, ra rễ mới. 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với Viện Môi trường, 

Viện KHKT nông nghiệp Bắc Trung Bộ xây dựng các giải pháp để Khôi phục 

các diện tích hồ tiêu bị ảnh hưởng do mưa lũ trong năm 2020, đồng thời nghiên 

cứu quy hoạch lại vùng trồng tiêu phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu, 

chuyển đổi các vùng trồng tiêu không phù hợp sang đối tượng cây trồng khác 

phù hợp, có hiệu quả kinh tế. 
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16. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Ba Lòng (Đakrông), cử tri huyện Cam Lộ, cử 

tri nhiều xã huyện Hải Lăng kiến nghị tỉnh quan tâm xây dựng nhà tránh bão, lũ 

cộng đồng để đảm bảo cho người dân yên tâm vào mùa mưa, bão.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Ngày 28/08/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh 

bão, lụt khu vực Miền Trung; đồng thời  ngày 17/05/2019 UBND tỉnh cũng đã 

ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ 

nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

là 2084 hộ.  

Hiện tại, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các Sở ngành, đơn vị rà soát 

theo dõi đôn đốc, kiểm tra giám sát đẩy nhanh tiến độ triển khai  thực hiện Đề án 

hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực các địa phương  

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ khoản viện trợ khẩn cấp của Ngân hàng phát 

triển châu Á (ADB) để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, đầu năm 2021, 

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây dựng 106 

nhà ở kiên cố năng cao phòng tránh thiên tai (mỗi căn từ 110-140 triệu đồng) 

cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của bão lũ, sạt lở đất 

thuộc 05 huyện trên địa bàn tỉnh trong đó có các huyện Đakrông và Cam lộ. 

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang phối hợp  

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững để hỗ trợ nhà chống lũ tại địa 

bàn huyện Đa Krông và trong thời gian đến sẽ huy động mọi nguồn lực từ các 

chương trình dự án, các tổ chức phi chính phủ để đề xuất để ưu tiên xây dựng 

nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

17. Ý kiến cử tri: Cử tri và chính quyền huyện Hướng Hóa kiến nghị: Toàn 

huyện có gần 300 hộ của 06 xã, thị trấn gồm: Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng 

Sơn, Húc, Hướng Phùng, Lao bảo có nguy cơ sạt lở đất. Đặc biệt cần di dời 

khẩn cấp 53 hộ, 196 khẩu của 02 xã Hướng Sơn và Hướng Lập. Đề nghị UBND 

tỉnh sớm bô trí kinh phí để di dời dân đến nơi an toàn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Trong đợt mưa, lũ xẩy ra tháng 9, 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh nói chung 

và huyện Hướng Hóa nói riêng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sạt 

lở cao đe dọa đến tính mạng con người cần di dời khẩn cấp và ổn định cuộc sống 

lâu dài. Toàn huyện Hướng Hóa có nhu cầu di dân và ổn định đời sống nhân dân 

tại 5 xã (Hướng Sơn, Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng và xã Húc) với 

nhu cầu cần bố trí 300 hộ. Trong đó:  

Nhu cầu di dân khẩn cấp tại tại 3 xã (Hướng Sơn, Hướng Lập và xã Húc) 

là 93 hộ, 371 nhân khẩu, cụ thể: Hướng Sơn 45 hộ, 177 nhân khẩu; Hướng Lập 

29 hộ, 107 nhân khẩu; xã Húc 19 hộ, 87 nhân khẩu, kế hoạch việc di dời khẩn 

cấp sẽ hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên, do sau thiên tại xảy ra rét đậm, 
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rét hại kéo dài gần đến tết nguyên đán, nên chính quyền địa phương và người 

dân không thể làm nhà ở kịp trước tết nguyên đán. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, tại xã Húc 19/19 hộ đã hoàn thiện nhà ở 

và đưa người dân đến nơi ở mới an toàn; xã Hướng Sơn đã hoàn thành công tác 

mặt bằng, phân lô, đang gấp rút thi công để thực hiện di dời 45/45 hộ, dự kiến 

đến tháng 5/2021 sẽ hoàn thiện cho người dân. Riêng xã Hướng Lập giữa chính 

quyền và người dân chưa đồng thuận cao trong việc bố trí đất cho người dân đến 

nơi ở mới  (lý do chưa tìm ra quỹ đất phù hợp và quỹ đất của xã để bố trí đất ở 

cho dân hiện rất khó khăn) và chỉ có 24/29 hộ đồng ý chủ trương chuyển đến 

nơi ở mới, còn lại 05 hộ hiện tại chưa chịu di dời rời khỏi bản làng (UBND xã 

đang tiếp tục tuyên truyền, vận động).  

Nhu cầu kinh phí: 6.400 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ trực tiếp cho người 

dân làm nhà ở mới là: 2.000 triệu đồng và hỗ trợ các cộng đồng sau khi người 

dân đến nơi ở mới là 4.400 triệu đồng (hỗ trợ trực tiếp cho người dân làm nhà ở 

tại Hướng Lập 30 triệu đồng/hộ, 02 xã còn lại 20 triệu đồng/hộ; hỗ trợ các 

công trình cộng đồng (giao thông nôị bộ, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống cấp 

nước…50 triệu đồng/hộ). 

Về cấp kinh phí ngân sách hỗ trợ cho người dân làm nhà ở: Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã có văn bản số 2537/SNN-PTNT ngày 25/12/2020 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ di dời khẩn cấp các hộ có 

nguy cơ sạt lở cao huyện Hướng Hoá gửi Sở Tài chính và Sở Tài chính có Tờ 

trình số 156/TTr-STC ngày 21/01/2021 về việc tạm cấp cấp kinh phí thực hiện 

khác phục hậu quả mưu lũ tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để hỗ trợ cho 

người dân di dời nhà cửa. Hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo các Sở, ngành cân 

đối kinh phí và sẽ phân bổ sớm trong thời gian tới.  

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo HĐND và UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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