
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN CAM LQ Dc Ip - Ttr do - Hanh phüc 

S:.2,%/BC-UBND Cam Ló, ngayOthang 11 nàm 2022 

BAO CÁO 
Giãi trInh kin, kin nghj cüa cu tn 

Thirc hin Cong van so 5580/UBND-TH ngày 03/11/2022 cüa UBMD tinh ye 

vic báo cáo, giâi trInh 2  kin, kin nghj cüa cr tn giri dn kS"  hpp thir 10, I-FDND 

tinh khóa VIII (duqc nêu ti Báo cáo s 178/BC-I-IDND ngày 12/7/2022 cüa Hi 
dng nhân dan tinh); UBND huyn báo cáo nhu sau: 

1. Di vói kiên thuc thâm quyn giãi quyt cüa UBNID huyn: 

- Ctir tn xä Cam Tuyên d nghj các cp quan tam du tu h tMng nuâc sch 
cho nhân dan xã Cam Tuyên dê có nguôn nuâc sinh hot dam bão, vi hin nay 
nguôn nuc cña bâ con dang sü dung nhim phèn nng. 

D du tu h thng cp nu'c sinh hot dôi hOi có ngun kinh phi lin, trong 
khi do ngân sách huyn con gp nhiêu khó khän. UBND huyn dä chi do các 
phông ban chuyên môn, UBND xã Cam Tuyên dua vào kê ho?ch dâu tu cong 
trunghn giai doan 2022-2025; dông thO'i tich cixc kêu gci, huy dng các nguôn 
Iuc dê dâu tu. 

- Cir tn Phithng Dông Giang (Dông Ha) cO 2 kin: Khu phô 1, Phu'O'ng Dông 
Giang có 56 h dan dang san xuât nOng nghip khu vise Dông Ngoâi (thuc dia 
phn xã Thanh An, huyên Cam Lô) thyi gian vüa qua nguO'i dan dã hoàn thin các 
thu tuc dê duoc cap GCNQSDD, nhimg den nay huyn Cam L van chua thirc 
hin. Dê nghj quan tam chi dao  các dan vj lien quan giái quyêt. 

Vn d nói trén, UBND huyn dã chi dao UBND xã Thanh An kiém tra, xác 
mirth rO nguOn gôc, thi diem, qua trInh sü' dung dat, dôi tuçmg sir dirng, sir phii 
hçp vOi quy hoch sr diing dat và các can ci.r dê xem xét vic cap GCNQSD dat 
cho các h dan theo dung quy djnh cña pháp lut; hoàn thành trong tháng 12/2022. 
Dê nghj cu tn lien h vâi UBND xã Thanh An dê duçcc huóng dan, giái quyêt. 

2. Dôi vói kiên thuic thm quyn giãi quyt cüa UBND tinh (theo phi 
luc dInh kern). 

Vy, UBND huyn báo cáo HDND-UBND tinh biêt, chi do./. 

Ntrinhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- HDND tinh; CHU TCH 
- UBND tinh; 
- Van phông UBND flnh; 
- TT. HU - TT.HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyii; 
-CVP,PVP,CV; 

- Luu: VT.jp> Trãn Anh Tuin 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
HUYIN CAM LO Bc 1p  - Tir do - Hinh phIic 

      

      

Ph itic 
BAO CÁO, BE XUAT T!NH GIAI QUYET ' MEN, MEN NGH! CU' Till GU'I BEN K HQP THU' 10, 

HOND TNH KHOA VIII, NHIM K'c 202 1-2026 
(Kern theo Báo cáo sá:.26 /BC-UBNDngàyO9/11 /2022 cia UBND huyn,) 

TT Nii dung kin ngh Kêt qua giãi quyt/ 
Be xuât htrvng giãi quyêt 

L trInh 
giãi quyêt 
dfrt diem 

Ghi chü 

Y kin cüa cu' tn xã Cam Tuyên 
Di,r an thüy igi Ba Ho - Bàn Chüa triên Dr an thüy igi Ba Ho - Bàn Chüa do 
khai thi cong den nay các hang m1tc cci Ban quàn 1 dir an các cong trInh 
bàn hoàn thành, tuy nhiên van chi.ra nông nghip & phát triên nông thôn 
ducc bàn giao cho dja phtrang dé dua tinh (nay sap nhp thành Ban Quãn 1 
vào quàn 1' và si:r diing, dê nghj day dir an dâu tu xây dirng tinh) lam chü 
nhanh tiên d dê tránh lang phi, ph1c vii dâu tt.r. Den nay, các htng mic dä Ca 
kjp thi cho vic tuOi cay trông cin bàn hoàn thành, chü dâu tii da tiên 
vüng Ian ctn hành bàn giao mt so htng miic cho 

các xa, thj trân quãn 1, sr diing nhu: 
Tram barn Nam Thành thi trân Cam 
L, tram bom BIch Giang xã Cam 
Hiêu, trtm bam Quât Xá xã Cam 
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Nghia, ; các hn m11c khác dang 
hoàn thin, chi chap thun nghim 
thu cüa cor quan quãn 1nhà nuâc (S& 
Nông nghiêp & Phát triên nông thôn). 
Dê kjp thyi phic vii san xuât, UBND 
huyn Cam L dà ban hành the van 
bàn gui chü dâu tu và dê xuât thôn 
qua các phiên h9p vâi chü dâu tu dê 
nghj srm bàn giao cong trInh dua vào 
si:r diing ('). Dé nghj UBND tinh chi 
do Sâ NN&PTNT, Ban Quàn l dir 
an dâu tix xây dimg tinh sam bàn giao 
các htng m11c cong trInh con li dê 
kjp thai phiic vii san xuât vi1 Dông 
Xuân näm 2022-2023 

Triioc ngay 
30/11/2022 

2 H thng dQtp tràn a song Hiu ni trxâ 
Cam Tuyên sang xã Cam Thãnh närn 
trong dir an thüy igi Ba Ho - Bàn Chüa 
thiêt ké chixa phü hop, trong thiêt ké tràn 
dtt các r9 dá, tuy nhiên sau 1 thai gian sir 
diing các r dá bung, dat, vi vy lithi sat 

Hang mic: Dumg thi cong kêt hçp 
quân I và du'mg hoàn trà lông ho thuc 
dr an H thông thüy igi Ba Ho - Bàn 
Chüa dixgc S Giao thông V.ntài tinh 
QuãngTrj thông báo kêt qua thâm djnh 
thiêt kê bàn ye thi cOng (BVTC) và dir 

(') Cong van s6 1037/UBND-NN ngày 17/12/2021 v dÀy nhanh tin d thi cong dam báo cAp nucc vii Dong Xuân 2021-2022; 
Cong van sO 345/U BND-NN ngày 20/5/2022 ye day nhanh tiên d cOng trInh phiic vii san xuât viii He Thu 2022; Biên ban lam vic giaa 
Doàn kiêm tra Sà NN&PTNT, UBND huyn Cam L, Ban Quãn 1 dir an dâu ti.r xãy dirng tinh vã các don vj cO lien quan. 
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cüa các rç dá Rim chàm nguy him cho 
ngithi dan và phucing tin khi di qua tràn 
nay, dé nghj các cci quan chüc nàng 
nghiên ciru phucmg an phü hqp nhàm hn 
ché vic hru thông qua 1ti cña phuorng 
tin và ngl1ii dan; hin nay con 05 h dan 
thôn Bàn ChUa chua nhân di.xcyc kinh phi 
ho trci den bü tir dii an (mac dü các ho nay 
dà có quyêt djnh thu hôi dat näm trong 
vüng dr an), dê nghj bô tn kinh phi dê ho 
trg cho bà con nhân dan 

toán xây dimg tii Van ban s 
3093/SGTVT-KHTC ngày 11/11/2019; 
UBND tinh Quãng Trj phê duyt thiêt 
kê bàn v thi cong tai  Quyêt djnh so 
3115/QD-UBND ngày 14/11/2019. 
Trong do, tuyên duO'ng thi cong két hp 
quãn 1 xây mói có chiêu dài 
7.163,86m; doan tü Km4+990,47 ± 
Km5+178,47 qua song Hiêu vâi chiu 
dài 188m. N1iarn phiic vii cO hiu qua 
cOng tác quãn l, khai thác cong trmnh 
d.p dâng Bàn Chüa và h thôn tram 
barn thuôc dir an, Ban QLDA tO chüc 
lap ho so thiêt ké và trInh thâm dinh vth 
giãi pháp thrng tràn và cOng be tong 
cot thép vTnh ciru. Cüng thñ diem thâm 
djnh thiêt ké BVTC, cách dr an khoáng 
500m ye phIa ha lu'u song Hiêu có cong 
trInh: Dixing lien huyn Gio Linh — 
Cam Lô thuc dir an BIIG2 dang triên 
khai và Co xây dmg mOi câu qua song 
Hiêu (hin nay dang thi cOng xây dirng). 
Ngoài ra do nguOn von han  hçpkhOng 
dO kinh phi xây dirng câu kiên cô nhàm 
kêt nOi hai bâ, theo do doan diRing qua 
sOng Hiêu duçic thâm djnh phé duyt là 
du&ng tarn  phic vii thi cOng dr an, 
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không phiic vi dan sinh di 1ti. 
Riêng 9 kiên cOn 5 h dan thôn Ban 

Chüa chua nhn dugc kinh phi h trçY 
dn bü ti'r dir an, qua kim tra thI 5 h 
nay có dat thuc huyn Gio Linh quãn 
19, vi vy dê nghj UBND tinh tiêp tiic 
chi dao Ban QLDA DTXD tinh sam chi 
trà kinh phi h trg den bü cho các h dan 
bj ãnh hithng 

Tháng 
11/2022 

3 Chü Di.r an duO'n cao tc Cam L - Vn 
Ninh cn tham van kiên cong dông dê 
b trI phO hçp h thông cong thoát nuOc, 
duang gom dan sinh, ham chui Va SO 
luqng cong thoát nuac can bô trI nhiêu 
han so vOi so lugng Ban quãn 19 di,r an 
duang HCM báo cáo ti hi nghj tham 
van cong dông, dam bâo thoát nuOc 
trong müa mua lü, tránh gay ngp1iit 
cho bà con sinh song a khu vuc, dông 
thai thun igi trong vic di Iti cüa Nhân 
dan 

Trong qua trInh triên khai thiêt ké 
cao tôc Vtn Ninh - Cam L, UBND 
huyên, UBND các xä có lien quan dã 
tham gia d xut b sung them cách 
thng thoát mthc, dirO'ng gom, ham 
chui dam bão dü diu kiên thoát nuOc 
cho các khu vi7rc bj ãnh hu&ng (Cong 
van so 395/UBND-KTHT ngày 
06/6/2022; Cong van so 446/UBND-
KTHT ngày 24/6/2022). Don vj tu 
vn dã tip thu d xu.t chü dâu tu. 
Tuy nhiên, mt s ni dung d xut 
cüa huyn không duqc chap thun 
dua vào thiêt kê. Dê nghj UBND tinh 
chi dto Sâ Giao thông Vn tãi phôi 
hçp vOi Ban QLDA duang cao toe to 
chüc 1y 9 kin tham van cña cong 

Tháng 
11/2022 



5 

dng tai  các dja phuang d có các 
phuang an thiêt kê bàn ye thi cong 
phü hçp truOc lüc triên khai thi cong 
du an 

4 Tuyên duing Gio Linh - Cam L dang 
thi công, trong do có doan thrng tü 
cong chào Thôn Tan Hôa den Thôn Bàn 
Chüa. Chü dâu tu là S& Kê hoach va 
Dâu tu, dan vj thi cong là T.p doàn 
Tnrn Thjnh, tuy nhiên tiên d thi 
cong rat chQtm, ãnh hixàng lan den di lai 
cüa nhân dan, dc bit trong mUa mua 
lii. Dê nghj Si Kê hoch và Dâu tu triên 
khai cong trinh dung tiên d, dam bão 
thutn lgi cho nhân dan thôn Bàn Chüa, 
thôn Tan HOa 

Tuyn duang lien huyn Gio Linh - 
Cam Lô do SaKe hoachvàDâutulàm 
chü dâu tu, dan vj thi cong là Tp doàn 
Truang Thjnh. Vira qua huyn Cam 
L dà thirc hin xong cong tác GPMB 
qua dja bàn; tuy nhiên, dan vj thi cong 
chua ttp trung lrc lugng dê thi cong 
(dc bit qua khu vrc dan cu) nén gay 
rat nhiêu kho khän cho nhân dan trong 
vic di 1ui, phiic vi san xuât. 
Dé nghj UBND tinh chi dao  Si Kê 
hoach và Dâu tu (chü dâu tu) và Tap 
doàn Tnrâng Thjnh tranh thu thai tiêt 
thun li day nhanh tiên d thi cOng, 
sam hoàn thành cong trInh, tio diêu 
kin thutn lgi cho nhân dan trong san 
xuât va di li 

Tháng 
12/2022 

II 
1 

Y kin cfr tn xã Cam Nghia 
Trong thai gian vüa qua trén dja bàn 
huyn Cam L xày ra mt so vii duôi 
nuâc rat thuang tam, tuy nhiên trong 
diêu kin ngân sách cüa huyn cOn 

Vic dAu tu b bcii d dy bai lii cho 
h9c sinh that sr là can thiêt nhu'ng 
thrc trtng nguôn hrc dâu tu cüa 
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nhiu khó khan, chua có kinh phi du tu 
xây dirng be bcñ dê dty cho các cháu h9c 
sinh k näng boi 1i. Dé nghj tinh quan 
tam can doi ngân sách ho trq cho dja 
phixcng xay drng be bai dê dy bai cho 
các cháu hoc sinh nhäm han ché tInh 
trng duôi nuOc 

huyn con nhiu khó khän. Thi gian 
qua, UBND huyn cüng dã n hrc kêu 
gçi các nhà hào tam, các to chirc, cá 
nhân tài trçl.. .và dã duçc Qu cong 
dông phOng tránh thiên tai tài trq 1 be 
bcii tai  Trueing THCS Thanh An vOi 
tong dir toán 900 triu dông (trong do 
qu5 phOng tránh thiên tai tài trçi: 600 
triu dong), cong trInh xây dmg và 
dua vào sir diing näm 2021. 

UBND huyn së tip tiic chi do các 
don vi, dia phuong tang ci.rông cong 
tác quân 1, tuyên truyên ye tai nn 
duôi nuc và lông ghép các nguôn 
von dê xây drng cuôn chiêu be boi ô 
các truxng h9c theo ciim trumg khi 
có day dü các nguôn 1irc 

Dê nghj UBND tinh tip tic quan 
tam, giâi thiu cho huyn các don vj 
tài trg, dông thai can dôi ngân sách ho 
trq cho huyn dâu tu xây dmg be bori 
dê dy born cho the cháu h9c sinh 
nhãm hin ché tInh trng duôi nuâc 

Nãm 2023 
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2 UBND tinh chi d.o các ngành chi'rc nãng 
huâng dn, giüp cho bà con nhân dan 
thôn Hoàn Cat va Quât Xá só'm ducic cap 
giy chirng nhn quyên sü diing dat dôi 
vâi diên tIch 92,3 ha bà con dà mua cüa 
Cong ty c phân Nông san Tan Lam 
truâc day quãn 13 

UBND huyn dâ chi dto Phông Tài 
nguyen và Môi trithng chñ trI, phôi 
hçip vâi UBND xã Cam NghTa tham 
muu UBND huyn lip, hoàn thin 
phuong an sir diing dat trInh thâm 
dinh theo dung quy djnh. Den nay 
UBND xà Cam NghIa dã xây dixng 
phwing an sü diing dt (vi 2 phu'cmg 
an là giao dt hoc thuê dt); Phông 
Tài nguyen và Môi truông dã và dang 
thâm dinh, dr kin trong tháng 
11/2022 hoàn thành d trInh Sy 
TNMT thâm djnh và UBND tinh phé 
duyt 

Kién ngh HDND-UBND tinh nghiên 
c1ru, cO chInh sách h tro cho các h dan 
du9'c phân cong quàn l, chäm sóc, bâo 
v thng tr nhiên trên dja bàn 

V vn d nay, UBND huyn dA báo 
cáo, d xu.t UBND tinh tai báo cáo 
so 242/BC-UBND ngày 25R 1/2020. 
D nghj UBND tinh chi do các 
ngành chrc näng xem xét, giãi quyêt 

Näm 2023 

HI Cir tn thành ph Dông Hâ thi xA Quàng 
Tn và nhiu xa trén dja bàn huyn Vinh 
Linh, Cam LO, Hài Lang, Huó'ng Hóa, 

Các ch do phii cap dôi vâi các chirc 
danh chuyên trách, không chuyên 
trách, ban chuyên trách cp xã, 
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Triu phong, Dakrông kin nghj: Tinh 
can có chInh sách ho trçY tang phii cap 
dôi vâi các chixc danh chuyên trách 
(khôi liigng cong vic nhieu) và can b 
không chuyên trách a cap xã; Truôn, 
Phó các doàn the thôn, bàn, khu phô; 
Phó cac doàn the thôn Ioai II sau sá 
nhp; can b T, Hi, phân hi các to 
chirc chInh trj xã hi 0' khu dan cix,chê 
d hot dng cüa các doàn the, nhât là 
dôi v0'i nhüng thôn mâi sápnhtp dan so 
dông, dja bàn rng, grip  nhiéu khó khãn; 
dôi v0'i can b ban chuyên trách ma 
kiêm nhiêm them môt chirc danh ban 
chuyên trách khác thI nên cho hiàng 
nguyen mrc phit cap cüa ch0'c danh 
kiêm thim; hin tai,  vic phi,i cap cho 
các chirc danh 0' thôn sap nhp bang vOi 
thôn không thrc hin chü tnrang sap 
nhp là bat cap. 

thôn thrçic quy djnh và thirc hin d.y 
dü theo Nghj djnh so 92/2009/ND-
CP ngày 22/10/2009 cáa ChInh phü; 
Nghj djnh so 34/201 9/ND-CP ngày 
24/4/2019 cüa ChInh phU; Nghj 
quyêt so 1 8/20201NQ-HDND ngày 
21/4/2020 cüa HDND tinh Quâng 
Trj. Huyn Cam Lô chua có chInh 
sách dc thu ye ho trg ph cap riêng 
dOi v0'i các ch0'c danh nêu trén do 
khOng dü ngân sách và näm ngoài quy 
djnh chung. UBND huyn dã nhiêu 
lan kiên nghj ye ni dung nay vâi 
HDND tinh, UBND tinh tai  các cuc 
h9p, hi nghj trçrc tiêp, cüng nhu bang 
van bàn tai Báo cáo so 206/BC-
IJBND ngày 39/8/2022 ye dánh giá 
tInh hInh và kêt qua thirc hin Nghj 
quyêt so 1 8/2020/NQ-HDND ngày 
21/4/2020 cüa HDND tinh, Báo cáo 
sO 247/BC-UBND ngày 17/10/2022 
ye dánh giá tInh hInh to chüc và hott 
dng cüa UBND cap xä hin nay. 
Kinh d nghj HDND, UBND tinh 
tiêp tiic quan tam, xem xét giái quyêt 
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