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

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:          /BC-SKH-TH                   Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII 

 

 

Thực hiện Công văn số 5580/UBND-TH ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND 

tỉnh khóa VIII (nêu tại Báo cáo số 178/BC-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND 

tỉnh), Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải quyết, giải trình các vấn đề liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ được giao như sau: 

1. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

- Cử tri xã Đakrông (huyện Đakrông), xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Linh), xã 

Hải Lệ (thị xã Quảng Trị), các xã huyện Triệu Phong, xã A Dơi (huyện Hướng 

Hóa), xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ), đề nghị bố trí nguồn vốn xây mới, sửa 

chữa các công trình cấp nước hư hỏng hoặc hỗ trợ giếng khoan cho người dân có 

nguồn nước sử dụng. 

Trả lời: Hiện nay, nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương 

và ngân sách địa phương đã được phân bổ hết, không còn nguồn lực để thực hiện 

các công trình theo kiến trị của cử tri các xã nói trên. Mặt khác, các công trình 

cấp nước tập trung thuộc xã là các công trình cấp xã, thuộc trách nhiệm đầu tư 

của cấp huyện, xã; giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo, Phát triển kinh tế – xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) đã được UBND tỉnh phân bổ tại 

các quyết định số 1702/QĐ-UBND, 1704/QĐ-UBND, 1705/QĐ-UBND ngày 

30/6/2022 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt 

thuộc dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 

hoạt). Do đó, đề nghị UBND các xã rà soát, lựa chọn các công trình thiết yếu để 

đầu tư nhằm vụ vụ nhu cầu của người dân.  

- Cử tri xã Thuận (huyện Hướng Hóa) kiến nghị xã Thuận được chọn làm 

xã điểm của tỉnh trong xây dựng nôn thôn mới, đề nghị bố trí vốn hỗ trợ xã đạt 

chuẩn nông mới. 

Trả lời: Tại Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND 

tỉnh, xã Thuận được chọn là xã chỉ đạo điểm để đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2025. Do đó xã chưa được ưu tiên nguồn lực trong các năm 2022, 2023 mà ưu 
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tiên trong năm 2024. Đề nghị xã Thuận và UBND huyện Hướng Hóa tập trung 

các nguồn lực của xã, huyện để hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình. 

- Cử tri xã Hải Chánh đề nghị tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc áp dụng cơ 

chế đặc thù thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn. 

Trả lời: Việc áp dụng cơ chế đặc thù đáp ứng các điều kiện quy định tại 

điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 

15/9/2022 của UBND tỉnh. Đề nghị xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng rà soát để áp 

dụng theo các quy định nói trên và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Về công nghiệp, xây dựng, giao thông 

- Cử tri đề nghị tỉnh bố trí hỗ trợ kinh phí cho huyện Gio Linh đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng trong cụm công nghiệp Đông Gio Linh – khu vực Cửa Việt 

(20 ha) nhằm di dời các cơ sở chế biến hiện nay đang nằm trong khu dân cư, 

giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường và tạo đà phát triển cho huyện Gio Linh. 

Trả lời: Kiến nghị xây dựng cơ sở hạ tầng trong Cụm công nghiệp để 

nhằm di dời các cơ sở chế biến hiện đang nằm trong khu dân cư, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường là rất thiết thực. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư các công trình hạ 

tầng nói chung và cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp nói riêng trên địa bàn tỉnh là rất 

lớn; trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp, dựa trên nhu cầu đầu tư 

của địa phương thì kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được 

phê duyệt từ ngân sách trung ương (Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 

của Chính phủ) và ngân sách địa phương giai (Nghị quyết số 137/NQ-HĐND 

ngày 30/8/2021 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 18/102022) 

chưa bố trí để đầu tư dự án. Đề nghị UBND huyện Gio Linh chủ động xem xét, rà 

soát nhu cầu thực tế của các hộ dân, bố trí một phần ngân sách huyện để đầu tư 

xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu để di dời một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm 

vào Cụm công nghiệp.  

 - Cử trì nhiều xã huyện Triệu Phong kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ, 

phân bổ nguồn vốn nâng cấp, xây dựng các phòng học trường mầm non, 

trường tiểu học, THCS để các trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới quy 

định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Trả lời: Để đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

theo quy định của Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, nhằm giữ vững và tăng dần tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia giai 

đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

và các địa phương rà soát nhu cầu đầu tư trường học trong giai đoạn 2021-2025 

và tham mưu UBND tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, trên 

địa bàn huyện Triệu Phong hiện đang triển khai đầu tư các trường học thuộc dự 
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án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc 

nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, gồm: 

Trường mầm non Triệu Lăng - Điểm trường khu vực thôn 6 (3 phòng học, tổng 

mức đầu tư 2,4 tỉ đồng),  Trường mầm non Triệu Sơn - Điểm trường Đồng Bào 

(2 phòng học, tổng mức đầu tư 1,6 tỉ đồng), Trường mầm non Triệu Thuận - 

Điểm trường khu vực 6 (2 phòng học, tổng mức đầu tư 1,6 tỉ đồng), Trường 

Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Lăng (6 phòng học, tổng mức đầu tư 2,72 tỉ 

đồng), Trường THPT Triệu Phong (7 phòng học lý thuyết, 4 phòng học bộ 

môn, tổng mức đầu tư 13 tỉ đồng). Giai đoạn 2021-2025, ngân sách tỉnh hỗ trợ 

huyện 19,7 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất các trường học cấp mầm non, tiểu học 

và hỗ trợ 8 tỉ đồng đầu tư Trường THPT Triệu Phong, hạng mục: Nhà chức 

năng, nhà học lý thuyết và thực hành. 

- Cử tri xã Cam Nghĩa, Cam Lộ kiến nghị tỉnh quan tâm cân đối ngân 

sách hỗ trợ địa phương xây dựng bể bơi để dạy bơi cho học sinh nhằm hạn chế 

tình trạng đuối nước. 

Trả lời: Trong điều kiện nguồn ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa có đủ 

nguồn lực để bố trí vốn hỗ trợ địa phương xây dựng bể bơi dạy bơi cho học 

sinh, đề nghị UBND xã Cam Nghĩa làm việc với UBND huyện Cam Lộ để kêu 

gọi đầu tư từ các nguồn xã hội hóa hoặc làm việc với Sở Ngoại vụ để được hỗ 

trợ từ các tổ chức phi chính phủ. 

- Cử tri thành phố Đông Hà kiến nghị: Thành phố Đông Hà thành lập đã lâu 

nhưng tuyến đường tránh vẫn chưa được hoàn thiện. Xe trọng tải lớn lưu thông 

qua địa bàn trung tâm thành phố rất nhiều, gây mất an toàn giao thông và đã có 

nhiều vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng và thương tâm xảy ra. Đề nghị tỉnh 

quan tâm gấp rút triển khai dự án tuyến đường tránh phía Đông thành phố Đông 

Hà. 

Trả lời: Thực hiện thông báo kết luận số 101/TB-UBND ngày 13/6/2022  

và văn bản số 3161/UBND-KT ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh, Sở Giao thông 

Vận tải đã lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay tỉnh đang 

xin Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Sau khi có phương 

án nguồn vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư để 

triển khai thực hiện. 

3. Lĩnh vực văn hóa – xã hội 

- Cử tri huyện Triệu Phong mong muốn và đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ 

để xây dựng, nâng cấp đền thờ Bác Hồ ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái; hỗ trợ kinh 

phí để xây dựng khu di tích chúa Nguyễn Hoàng. 

Trả lời: Hiện nay, nguồn vốn ngân sách tỉnh còn khó khăn, tỉnh chỉ tập 

trung đầu tư và nâng cấp các di tích cấp quốc gia, di tích cấp quốc gia đặc biệt, 

không có khả năng cân đối hỗ trợ địa phương đầu tư các công trình di tích cấp 
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tỉnh. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Triệu Phong làm việc với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch để được hỗ trợ thực hiện bằng nguồn kinh phí sự nghiệp ngành 

hoặc chủ động cân đối đầu tư từ nguồn ngân sách huyện và kêu gọi hỗ trợ từ 

các nguồn vốn khác. 

4. Những ý kiến, kiến nghị nhiều lần 

- Cử tri xã Gio Quang (Gio Linh) kiến nghị tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh 

khóa VII và trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII với nội dung: Tuyến đường 

tỉnh lộ 73 đông (578) là trục đường liên xã bắt đầu từ quốc lộ 1A (ngã ba Quán 

Ngang) đi qua trung tâm xã Gio Quang, tiếp giáp với xã Gio Mai và quốc lộ 9 

(đường xuyên Á) với tổng chiều dài 6,6 km, trong đó cung đường từ cầu Bàu Đinh 

thuộc địa phận khu công nghiệp Quán Ngang đến quốc lộ 9 có chiều dài 5 km, 

mặt đường 3m hết sức chật hẹp, xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, rất nguy hiểm 

cho việc đi lại của nhân dân và các cháu học sinh đi học, đã có nhiều vụ tai nạn 

xảy ra trên tuyến đường này. Qua nhiều lần kiến nghị, hiện nay đường tỉnh lộ 73 

đông được tỉnh đưa vào danh mục vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025, nhưng thực trạng hiện nay đường đã xuống cấp nghiệm trọng. Để đảm bảo 

an toàn giao thông cho người dân đi lại, đề nghị tỉnh quan tâm kiến nghị sớm với 

Trung ương sớm bố trí vốn để triển khai dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 73 đông, 

tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ phát 

triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. 

Trả lời: Dự án Nâng cấp đường 73 đông (cũ) huyện Gio Linh do Ban 

Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Gio Linh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu 

tư Dự án là 80.000 triệu đồng, trong đó, ngân sách trung ương 60.000 triệu đồng. 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Dự án được bố trí 60.000 

triệu đồng. Năm 2022, Dự án đã được bố trí 20.000 triệu đồng để triển khai thực 

hiện. 

Trên đây là báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 

thứ 10 HĐND tỉnh khóa VIII, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THQH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Chí Trung 
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