
 

 

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

    SỞ CÔNG THƯƠNG         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:          /SCT-TTra                     Quảng Trị, ngày        tháng     năm 2022 
  V/v báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị  

của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Khóa VIII  

 

Kính gửi:  

        - Hội đồng nhân dân tinh; 

                  - Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 5580/UBND-TH về việc báo cáo giải quyết, giải 

trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa VIII; 

Báo cáo số 178/BC-HĐND ngày 12/7/2022 Tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri gửi 

đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Công 

Thương Báo cáo, giải trình về các nội dung liên quan thuộc phạm vi quản lý của 

ngành như sau: 

* Cử tri huyện Gio Linh kiến nghị: 

- Cụm công nghiệp Đông Gio Linh - khu vực Cửa Việt  (20ha) đã được 

UBND huyện Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 năm 2017 với tính chất  là cụm 

công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút đầu tư các nhóm ngành công nghiệp chế 

biến thủy hải sản, chế biến thực phẩm và các ngành nghề liên quan.Xây dựng 

cụm công nghiệp nhằm mục tiêu bố trí các hộ dân thực hiện đang chế biến hấp 

sấy hải sản, nước mắm, ruốc... nằm xen lẫn trong khu dân cư của thị gtrấn Cửa 

Việt và xã Gio Viêt.  

Những năm qua được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương về 

phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, các CCN trên địa bàn tỉnh đã 

từng bước được đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản nhằm thu hút các dự án đầu tư và 

di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nằm xen kẻ trong khu dân cư vào sản xuất tập 

trung, đảm bảo môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp 

vào thu ngân sách của địa phương. Quá trình thực hiện, ngoài nguồn vốn ngân 

sách nhà nước đã huy động, các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh khác 

(công tác xã hội hóa) cùng tham gia đầu tư phục vụ hoạt động của CCN.  

Tính đến cuối năm 2021, tổng kinh phí đã thực hiện đầu tư xây dựng 

KCHT khoảng 214,28 tỷ đồng, trong đó từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 

181,48 tỷ đồng (NS Trung ương: 87,18 tỷ đồng, NS Tỉnh: 52,9 tỷ đồng, NS cấp 

huyện: 41,4).  

Đối với CCN Đông Gio Linh (KV Cửa Việt). Ngày 05/9/2016, UBND 

tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 2104/QĐ-UBND V/v điều chỉnh thành lập 

CCN Đông Gio Linh, theo đó phần diện tích 50 ha (thuộc xã Gio Việt) do Công 

ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị làm chủ đầu tư, 20 ha (thuộc thị trấn 

Cửa Việt) được giao cho UBND huyện Gio Linh quản lý, đầu tư và phát triển 

CCN. 



 

 

Đến nay UBND huyện Gio Linh đã thực hiện hoàn thành công tác lập quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 CCN Đông Gio Linh – Khu vực Cửa Việt (đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND huyện Gio 

Linh).  

Điều kiện để CCN được hỗ trợ vốn từ ngân sách để xây dựng kết cấu hạ 

tầng CCN là sau khi Dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng CCN 

được cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Do đó, đề nghị UBND huyện 

Gio Linh chỉ đạo các phòng ban liên quan lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng CCN Đông Gio Linh – Khu vực Cửa Việt trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt để có cơ sở hỗ trợ vốn đầu tư kết cấu hạ tầng CCN theo quy định. 

- UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết về chủ trương cho thuê, dấu lại 

lô quầy Chợ Cầu-thị trấn Gio Linh: 

Năm 2003, sau khi công trình chợ Cầu được xây dựng hoàn chỉnh, Hội 

đồng đấu giá huyện Gio Linh đã xây dựng phương án bố trí ngành hàng, mức 

giá, phương thức cho thuê địa điểm kinh doanh và đã được UBND huyện Gio 

Linh phê duyệt. Theo đó, thời gian cho thuê địa điểm kinh doanh được ổn định 

trong 15 năm (từ ngày 27/11/2003 đến 31/12/2018), tổ chức cho thuê mặt bằng 

phương thức thuê đấu. Sau hơn 15 năm chợ đưa vào khai thác, sử dụng đến nay 

thời hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh đã hết hạn. 

Đến ngày 05/6/2019, UBND huyện Gio Linh đã có Tờ trình số 764/TTr-

UBND về việc xin chủ trương cho thuê, đấu lại lô quầy chợ Cầu, thị trấn Gio 

Linh gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính; tuy nhiên đến nay Sở Tài chính vẫn chưa 

có văn bản trả lời. 

Do vậy, đề nghị Sở Tài chính quan tâm, hướng dẫn UBND huyện Gio 

Linh thực hiện kế hoạch cho thuê, đấu lại lô quầy chợ Cầu, thị trấn Gio Linh 

(theo các nội dung tại Tờ trình số 764/TTr-UBND về việc xin chủ trương cho 

thuê, đấu lại lô quầy chợ Cầu, thị trấn Gio Linh) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của chợ Cầu, thị trấn Gio Linh; đồng thời tạo thuận lợi trong công tác quản 

lý cho BQL chợ. 

Vậy, Sở Công Thương kính báo cáo HĐND và UBND tỉnh./.  

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLCN, QLTM; 

- Lưu: VT, TTra. 

                 GIÁM ĐỐC 

               

 
 

  

             

               Lê Tiến Dũng 
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