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BÁO CÁO 

Giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, 

 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII 

 

Thực hiện văn bản số 6341/UBND-TH ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 

HĐND tỉnh Khóa VIII, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết và 

báo cáo như sau: 

1. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Triệu Sơn (Triệu Phong) đề nghị UBND tỉnh 

tiếp tục đầu tư xây dựng làng nghề cho nhân dân thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn 

sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng, hiện nay tình hình ô nhiễm môi trường do 

sản xuất bún, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của Nhân dân. 

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

Xã Triệu Sơn có 2 làng nghề sản xuất bún truyền thống ở Thượng Trạch và 

Linh Chiểu. Hiện nay hai làng này có gần 100 hộ sản xuất bún, trung bình mỗi 

hộ sản xuất 2- 2,5 tạ bún/01ngày, giải quyết việc làm cho 200 lao động ở địa 

phương, thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/hộ.  

Huyện Triệu Phong đã bố trí 2 làng nghề nói trên ra cụm làng nghề của xã. 

Hiện nay, làng nghề Thượng Trạch cơ bản hoàn thành, các hộ sản xuất đã đi vào 

hoạt động. Riêng làng nghề Linh Chiểu hiện nay huyện đang khẩn trương hoàn 

thành các hạng mục hạ tầng sớm bàn giao và đưa vào sử dụng. Đối với Ngành 

Nông nghiệp và PTNT thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực sản xuất ngành 

nghề nông thôn tại các làng nghề. Về quản lý môi trường của các làng nghề theo 

quy định tại Điều 15, Thông tư số 31/2016/TT- BTNMT ngày 14/10/2016 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường là trách nhiệm của UBND cấp xã.  

Về nguồn vốn đầu tư làng nghề bún Linh Chiểu: để hỗ trợ xã Triệu Sơn đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND 

tỉnh phân bổ cho xã 2.363 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh trong 2 năm 2018-

2020 để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới trong đó có nội dung đầu tư hạ 

tầng làng nghề Linh Chiểu để hoàn thiện tiêu chí môi trường và an toàn thực 

phẩm. UBND huyện Triệu Phong và xã Triệu Sơn cũng đã cam kết bố trí nguồn 

ngân sách địa phương và huy động các nguồn khác để hoàn thiện. Vì vậy, để 

tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND 

huyện Triệu Phong, UBND xã Triệu Sơn tiếp tục bố trí nguồn ngân sách địa 

phương, huy động các nguồn vốn khác để hoàn thiện nhằm sớm di dời các hộ 

dân ra khu sản xuất tập trung để đảm bảo môi trường (đây là tiêu chí bắt buộc 

phải sớm hoàn thiện để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình).. 
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2. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Vĩnh Long (Vĩnh Linh) đề nghị tỉnh quan tâm hỗ 

trợ đầu tư kinh phí để xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn xã; 

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

Năm 2017, HĐND tỉnh ban Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm 

chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2020, 

định hướng đến năm 2025, theo đó UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng Quyết định 

số 23/2017/QĐ-UBND ngày...và ban hành Kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 

02/11/2018 Xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo hướng chất 

lượng, hiệu quả và bền vững của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020, định 

hướng đến năm 2025. Trên cơ sở đó mỗi năm Ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng 

cánh đồng lớn 500 ha, thông qua chính sách đã khuyến khích xây dựng được 

nhiều cánh đồng lớn có liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, nâng cao hiệu quả so 

với sản xuất nhỏ lẻ, phân tán từ 15-30%. Năm 2021 toàn tỉnh đã thực hiện hơn 

10.000 ha lúa sản xuất theo cánh đồng lớn, trong đó huyện Vĩnh Linh có gần 

1.500 ha. 

Hiện nay, để tiếp tục hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất có hiệu quả trên 

cánh đồng lớn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tại kỳ họp lần thứ VI cuối năm 2021 ban hành Nghị quyết quy định chính sách 

hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh 

tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 

2030, trong đó có chính sách phát triển các cánh đồng lớn  theo hướng hữu cơ 

gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thời gian tới người nông dân trên địa bàn 

tỉnh sẽ tiếp tục được tiếp cận với chính sách sản xuất cánh đồng lớn. 

3. Ý kiến cử tri: Cử tri thôn Văn Quỹ, xã Hải Phong (Hải Lăng) kiến nghị 

tỉnh quan tâm tạo điều kiện đầu ra bao tiêu sản phẩm về sản xuất lúa hữu cơ, sở 

NN&PTNT các ngành liên quan, hướng dẫn, quy định sử dụng kinh phí hỗ trợ 

cho người dân trồng lúa theo Nghị định 62/NĐ-CP về thủ tục thanh toán rất 

khó, không giải ngân được; đề nghị bình ổn giá vật tư nông nghiệp cho nông 

dân chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2021 – 2022; 

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

* Đối với nội dung: Quan tâm tạo điều kiện đầu ra bao tiêu sản phẩm 

về sản xuất lúa hữu cơ. 

Để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, từ năm 2017 đến nay, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh mời gọi các Doanh nghiệp vào 

đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, điễn hình là  

Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Đại Nam- Nhà máy phân bón Obi Ong 

biển, Công ty cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị, theo đó mỗi năm trên địa bàn 

tỉnh tổ chức sản xuất hơn 400 ha lúa theo hướng hữu cơ, canh tác tự nhiên, 

doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thu 

mua lúa tươi tại ruộng với giá bình quân 8.000 đồng/kg, nông dân sản xuất lúa 

hữu cơ có hiệu quả trên cả 3 mặt kinh tế (1 ha lãi bình quân 25-30 triệu đồng, 

nơi cao 40-50 triệu đồng), xã hội, môi trường. Thương hiệu gạo hữu cơ Quảng 
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trị đã được đưa vào các siêu thị lớn trong cả nước như 7Eleven, US Mart, 

Queensland…, tham gia gian hàng thương mại tại một số nước như Trung Quốc, 

Thái Lan và nhận đơn hàng từ Mỹ, Quatar, Hongkong, Nhật Bản… Điều này, đã 

giúp thương hiệu gạo hữu cơ Quảng Trị đủ sức vươn tầm quốc tế. 

Để tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển, tiêu thụ lúa hữu cơ, Công ty cổ phần 

tổng công ty Thương mại Quảng Trị đang phối hợp với các địa phương khảo sát 

thực hiện Đề án Phát triển vùng nguyên liệu lúa VietGAP, lúa hữu cơ theo hình 

thức liên kết 5 nhà gắn với chế biến, tiêu thụ. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 về Chấp thuận chủ trương đầu 

tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ 

Quảng Trị để thực hiện dự án Nhà máy sấy lúa Hải Lăng xây dựng tại Khu công 

nghiệp Diên Sanh, huyện Hải Lăng. Khi Nhà máy hoạt động, Công ty sẽ liên kết 

thu mua, sơ chế, chế biến, đóng gói,...lúa gạo trên địa bàn huyện. 

* Đối với nội dung: Sở NN&PTNT các ngành liên quan, hướng dẫn, 

quy định sử dụng kinh phí hỗ trợ cho người dân trồng lúa theo Nghị định 

62/NĐ-CP về thủ tục thanh toán rất khó, không giải ngân được. 

Ngày 12/11/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 

2511/SNN-TTBVTV gửi UBND huyện Hải Lăng về thực hiện một số nội dung 

của Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2021 của chính phủ, Trong đó có các 

nội dung hướng dẫn sử dụng kinh phí hỗ trợ cho người dân trồng lúa theo Nghị 

định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2021 của chính phủ. 

Đề nghị UBND huyện Hải Lăng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn (Phòng 

Tài chính kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT,,...) kịp thời hướng dẫn, hỗ 

trợ các địa phương thanh toán cho người dân trồng lúa theo đúng quy định. 

* Đối với nội dung: Đề nghị bình ổn giá vật tư nông nghiệp cho nông 

dân chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2021 – 2022. 

Thời gian qua, do giá nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất phân bón liên tục 

tăng, cùng với cước vận chuyển do ảnh hưởng của dịch bệnh covid nên tăng 3-5 

lần đã đẩy giá vật tư phân bón tăng cao.  Để tháo gỡ khó khăn về giá phân bón 

với các địa phương và doanh nghiệp sản xuất phân bón Bộ Công thương đã chỉ 

đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thị trường phân 

bón, chống các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá phân bón 

lên cao và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối với tỉnh Quảng Trị, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã ban hành bản số 2651/SNN-TTBVTV về Chỉ đạo sản xuất 

vụ Đông Xuân 2021-2022 thích ứng với thiên tai, giá vật tư nông nghiệp tăng 

cao và đại dịch covid 19 diễn biến phức tạp. Trong đó có một số giải pháp như: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nông dân sử dụng 

bộ giống đúng phẩm cấp, ngắn ngày và cực ngắn, sử dụng lượng giống tiết kiệm 

chỉ từ 70-80 kg/ha, áp dụng chương trình IPM trong quản lý dịch hại để giảm 

chi phí về giống, phân bón và thuốc BVTV. 

- Hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón theo nguyên tắc 4 đúng (đúng  

loại, đúng lượng, đúng lúc, đúng cách) nhằm tiết kiệm, hạn chế thất thoát phân 

bón trong điều kiện biến đổi khí hậu. Hướng dẫn nông dân sử dụng chế phẩm vi 

sinh để xử lý phụ phẩm nông nghiệp, phân gia súc, gia cầm để tạo phân bón hữu cơ; 



4 

 

tăng cường bón cho cây trồng, làm cơ sở để tiến tới thay dần phân bón vô cơ nhằm 

đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường sinh 

thái và tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

thường xuyên phối hợp các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Chính quyền địa 

phương tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp 

để phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi kinh doanh giống, phân bón, thuốc 

BVTV không đảm bảo quy định. Không để tình trạng đầu cơ, trữ hàng … tạo 

khan hiếm giả để trục lợi. đồng thời cung ứng vật tư không đảm bảo chất lượng 

ảnh hưởng đến sản xuất. 

4. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Hải Phú (Hải Lăng) kiến nghị: Năm 2020 bão 

lụt đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhân dân, đã có thống kê thiệt hại nhưng 

đến nay nhân dân chưa nhận được sự hỗ trợ của nhà nước. 

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

Năm 2020, thiên tai và dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản 

xuất, đời sống của bà con nông dân toàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kịp 

thời tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ giống cây 

trồng, vật nuôi các loại hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất; Xây dựng 

Phương án tổ chức sản xuất giúp người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc 

sống và khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kịp thời 

phối hợp với các địa phương thống kê thiệt hại theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP. 

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, UBND đã ban hành Quyết định số 3856/QĐ-

UBND về tạm cấp kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt 

hại do thiên tai năm 2020. Ngày 02/12/2021, Sở Tài chính đã ban hành văn bản 

số 4544/STS-QLNS gửi UBND huyện Hải Lăng về hỗ trợ kinh phí khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai năm 2020, trong đó có kinh phí hỗ trợ xã 

Hải Phú, huyện Hải Lăng. Đề nghị UBND huyện Hải Lăng chỉ đạo các đơn vị 

chuyên môn (Phòng Tài chính kế hoạch, Kho bạc,...) kịp thời phân bổ kinh phí 

cho các địa phương theo đúng quy định.  

5. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Hải Trường (Hải Lăng) kiến nghị: Chủ đầu tư 

dự án Đại Nam - Ong Biển sau thời gian giải phóng mặt bằng thì đã dừng lại, 

gây mâu thuẫn và khó khăn trong việc sản xuất của Nhân dân. Kiến nghị tỉnh 

chỉ đạo, chủ đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư thì phải có quy chế rõ ràng, 

tránh gây xáo trộn cuộc sống và sản xuất của người dân.  

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

Thời gian qua, Ngành Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Ngành, 

địa phương mời gọi các doanh nghiệp đến liên kết sản xuất nông sản gắn với chế 

biến tại các vùng nguyên liệu. Trong đó, nhà máy sản xuất nông sản hữu cơ Đại 

Nam – Ong biển được mong đợi sẻ tạo bước đột phá trong sản xuất chế biến 

nông sản trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi khởi công đến nay tiến độ dự án bị 

gián đoạn do công tác giải phóng mặt bằng và nhiều yếu tố khác. Về vấn đề này 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hải 

Lăng nghiên cứu trả lời theo kiến nghị của cử tri. 
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6. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Vĩnh Sơn đề nghị tỉnh nghiên cứu lại chủ trương 

cấp đất cho dự án chăn nuôi công nghệ cao của Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng SGR. 

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

Thực hiện nhiệm vụ giao của UBND tỉnh về việc tham mưu giải quyết đề 

xuất  nghiên cứu, khảo sát dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao SGR;  

Ngày 20/4/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã  chủ trì cùng đại diện Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vĩnh Linh, 

UBND xã Vĩnh Sơn và Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng SGR khảo sát hiện 

trường khu đất nhà đầu tư dự kiến đề nghị triển khai  dự án và thảo luận các bên 

về dự án của nhà đầu tư. Khu đất dự kiến đầu tư xây dựng dự án đảm bảo các 

điều kiện về khoảng cách an toàn đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn theo 

quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao SGR phù hợp 

với định hướng, chiến lược tái cơ cấu ngành chăn nuôi và Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về khuyến 

khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; 

khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, góp 

phần thúc đẩy tái đàn lợn do dịch tả lợn Châu Phi gây ra trong thời gian qua phù 

hợp mục tiêu của Đề án 6060/ĐA-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh. Các 

Sở, ngành, địa phương đồng thuận cao về chủ trương đầu tư Dự án và đã được 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.  

Về chủ trương cấp đất không thuộc thẩm quyền của ngành nông nghiệp. 

UBND huyện Vĩnh Linh cần rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất chuyển 

giao từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải cho địa phương, bổ sung kế 

hoạch sử dụng đất đối với dự án trình Sở Tài nguyên- Môi trường thẩm định báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định. 

7. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Gio Quang và các xã huyện Gio Linh kiến nghị: 

Năm 2021, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc bùng phát kéo dài, đặc biệt là 

dịch viêm da nổi cục trên đàn bò, dịch tả lợn Châu Phi đã khiến nhiều hộ gia 

đình gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí 

giúp bà con tái tạo con giống, tiếp tục phát triển chăn nuôi, phát triển kinh tế 

hộ. 

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

Năm 2021, căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 

Chính Phủ; Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Trị; Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn các địa phương thẩm 

định hồ sơ về gia súc bị bệnh đã tiêu hủy, và đã có phương án dự kiến kinh phí hỗ 

trợ gia súc bị tiêu hủy như sau: Hỗ trợ tiêu hủy do bệnh DTLCP:  7.861.493.000 

đồng. Hỗ trợ tiêu hủy do bệnh VDNC: 1.609.380.000 đồng. Tuy nhiên, Trung 
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ương chưa ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù chính thức, nên địa phương chưa 

có cơ sở để bố trí kinh phí đối ứng hỗ trợ. 

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có kiến nghị với Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc bổ sung danh mục bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi vào trong danh mục các bệnh nguy hiểm được hỗ trợ tại Nghị 

định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ 

trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh. 

8. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Trung Hải đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí 

xây dựng hệ thống đường, điện ở các khu vực quy hoạch chăn nuôi tập trung, để 

xã sớm bố trí, thực hiện dự án cho bà con nhân dân chăn nuôi trong khu dân cư 

ra khu chăn nuôi tập trung, giảm bớt ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân 

cư. 

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

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ 

trì; trên cơ sở đề nghị tham gia ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã có văn bản thống nhất đối với đề xuất đầu tư công trình Đường ra khu 

chăn nuôi tập trung thôn Xuân Hoà, xã Trung Hải, huyện Gio Linh và đề nghị 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để đầu tư các hạng mục 

nói trên tại Văn bản số 2540/SNN-KHTC ngày 16/11/2021 với kinh phí đề nghị 

bố trí 1,2 tỷ đồng. 

9. Ý kiến cử tri: Cử tri một số xã huyện Triệu Phong kiến nghị: Người 

nông dân vay vốn Ngân hàng để phát triển trang trại, gia trại, từ năm 2020, lũ 

lụt xảy ra gây hậu quả nặng nề cho nông dân và đến nay nông dân vẫn gặp rất 

nhiều khó khăn, đề nghị Nhà nước có chính sách giảm lãi suất vay và xem xét 

khoanh nợ, giảm nợ đối với một số trang trại, gia trại bị thiệt hại nặng. 

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

Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ cốt lõi 

trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, bên cạnh nguồn vốn hỗ 

trợ trực tiếp cho người dân từ các chương trình MTQG, các chương trình dự 

án…. Năm 2015, Ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ 

trợ cấp bù lãi suất tiền vay (hay còn gọi là quyết định 21/2015/QĐ- UBND với 

mức hỗ trợ: người dân có nhu cầu vay vốn cấp bù lãi suất được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ:50% lãi suất đối với 02 năm đầu, từ năm thứ 3 trở đi hỗ trợ 30% lãi 

suất), theo đó sau gần 5 năm thực hiện với nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp 

bù lãi suất tiền vay gần 4,6 tỷ đồng đã huy động được một dòng vốn trong dân 

gần 46,7 tỷ đồng. Trong đó tính riêng huyện Triệu Phong bình quân 01 năm 

được ngân sách cấp bù lãi suất cho người dân vay vốn hơn 430 triệu đồng/năm 

và chính sách này vẫn được UBND tỉnh cho phép kéo dài hết năm 2021 (Quyết 

định số 04/2021/UBND- NN ngày 09/02/2021).  

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo: UBND huyện Triệu Phong tiếp tục 

triển khai cho người dân đến hết năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm phân bổ 

nguồn vốn cho các huyện (Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 

2294/SNN- PTNT ngày 15 tháng 10 năm 2021 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 
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nghị phân bổ vốn cấp bù lãi suất cho các huyện). Riêng về vấn đề khoanh nợ, 

giảm nợ ngành Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ngân hàng 

nhà nước xem xét báo cáo. 

10. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Hải Hưng kiến nghị: Kinh phí khen thưởng xã 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 được Trung ương khen thưởng chưa chuyển 

về cho xã, đề nghị tỉnh chuyển về cho xã để thực hiện và quan tâm, bổ sung thêm 

các danh mục đầu tư để xây dựng nông thôn mới, cụ thể như: Cổng chào, bến 

nước, đường kiểu mẫu. 

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

Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định: Xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 có nhiều nỗ lực 

vươn lên trong xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng 

khen và thưởng công trình phúc lợi trị giá 01 tỷ đồng từ ngân sách.  

Tỉnh Quảng Trị có Xã Hải Vĩnh (nay là xã Hải Hưng), huyện Hải Lăng và 

xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng 

Bằng khen (tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 18/10/2019). Tuy nhiên, ngày 

03/7/2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương có Văn bản số 

739/VPĐP-TTHTQT nêu rõ  “Ngân sách Trung ương không bố trí kinh phí khen 

thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương tiêu biểu, có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2016-2020, mà đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, cân đối 

từ nguồn ngân sách địa phương”. 

Tuy nhiên, theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của 

UBND tỉnh ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, chỉ quy định khen thưởng 

cho các huyện, xã thuộc thẩm quyền Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, 

không quy định tặng thưởng công trình cho các xã, huyện được Trung ương tặng 

Bằng khen.  

Nhằm động viên các xã có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn 

mới, ngày 02/3/2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 686/UBND-NN giao Văn 

phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh 

và các Sở ban ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành 

chính sách thực  hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025, trong đó có quy định thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương 

tiêu biểu được Trung ương khen thưởng trong phong trào thi đua “Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.  

Hiện nay, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã hoàn thiện dự thảo 

quy chế công tác thi đua khen thưởng Chương trình xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 và có bổ sung quy định chính sách khen thưởng cho 2 xã 

trên. Tuy nhiên, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 đến nay chưa được Trung ương phê duyệt nên chưa có căn cứ pháp lý để 

tham mưu UBND tỉnh ban hành. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu UBND 
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tỉnh ban hành ngay sau khi Trung ương phê duyệt Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới. 

11. Ý kiến cử tri: 

- Cử tri xã Hải Phong đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phân bổ thêm kinh phí 

hoạt động cho các xã sáp nhập và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở hạ tầng, giao 

thông nông thôn bị xuống cấp do ảnh hưởng lũ lụt của năm 2020; là vũng thấp 

trũng, kiến nghị tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông 

thôn bị xuống cấp, ảnh hưởng sụt giảm tiêu chí nông thôn mới về giao thông 

nông thôn; 

- Cử tri xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Long (Vĩnh Linh) kiến nghị: Sau sáp nhập 

thôn, số hộ dân ở thôn tăng lên, nhưng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nhà văn hóa 

cộng đồng thôn quy mô còn nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu để tổ chức hội họp, đề 

nghị tỉnh quan tâm xây dựng; Hệ thống đường liên thôn, liên xã, cầu cống trên 

địa bàn đã được xây dựng lâu năm, đến nay xuống cấp nghiêm trọng, cử tri đề 

nghị tỉnh quan tâm xây dựng.  

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

Các xã Hải Phong, Trung Hải, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long là các xã đã được 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian tới, dự kiến nguồn vốn 

Chương trình MTQG xây dựng NTM sẽ có bố trí cho các xã đã đạt chuẩn để 

duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và kinh phí duy tu bão 

dưỡng công trình theo quy định. 

Vì vậy, đề nghị các địa phương khi được phân bổ kinh phí, ưu tiên bố trí để 

thực hiện các công trình kiến nghị nêu trên; ngoài ra, cần huy động thêm các 

nguồn vốn khác, nguồn huy động của người dân để đầu tư nâng cao chất lượng 

các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (bao gồm cả hệ thống 

điện ra khu sản xuất tập trung, giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa….), 

đảm bảo sự hài lòng của người dân, gắn với mục tiêu xây dựng huyện nông thôn 

mới và tiến tới xây dựng nông thôn nâng cao. 

12. Ý kiến cử tri:  Cử tri phường Đông Giang (Đông Hà) có ý kiến: Việc 

đảm bảo thủy lợi cho sản xuất vụ Hè Thu là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, Công 

ty khai thác thủy lợi Gio Cam Hà quy định 20 ngày mới có 01 đợt cấp nước tự 

chảy và bơm nước (đối với trạm bơm HTX Giang 1), trong lúc vụ Hè Thu nắng 

nóng đã làm ảnh hưởng lớn đến cây lúa. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 

Công ty khai thác thủy lợi Gio Cam Hà điều chỉnh lịch cấp nước phù hợp hơn, 

theo hướng còn 10 - 15 ngày/01 đợt cấp nước; 

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). Khu vực theo kiến nghị của cử tri thuộc HTX Giang 1, phường Đông 

Giang có diện tích khoảng 51ha, nguồn nước tưới cho vùng này được bơm từ 
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hói Sòng, do hồ chứa Trúc Kinh tạo nguồn đổ vào kênh tiêu T5 (từ kênh N2) đi 

qua HTX Thanh Sơn (xã Thanh An) đổ vào Hói Sòng.  

Trước đây, thời tiết thuận lợi, nguồn nước tạo nguồn từ hồ Trúc Kinh kết 

hợp với nguồn nước mưa đổ xuống Hói Sòng đảm bảo tưới cho 51 ha của 

phường Đông Giang, thời gian nghỉ giữa các phiên tưới khoảng 10-15 ngày.  

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, do thời tiết diễn biến phức tạp, 

lượng mưa phân bố không đồng đều giữa các tháng trong năm, nhất là vào vụ 

Hè Thu nắng nóng kéo dài và thường không có mưa. Do đó, lượng nước tạo 

nguồn từ hồ Trúc Kinh đổ xuống Hói Sòng không đảm bảo để cấp nước tưới. 

Nguyên nhân chủ yếu do đường dẫn xa, nguồn nước được xã tạo nguồn từ kênh 

N2 xuống kênh tiêu T5 (xã Thanh An) rồi mới đổ vào Hói Sòng gây tổn thất 

nguồn nước lớn. Mặt khác, do Hói Sòng hàng năm bị vùi lấp không đảm bảo 

dung tích để trữ nước.  

Do đó, việc cấp nước tưới và thời gian nghỉ giữa các phiên tưới dài hơn so 

với trước đây (20 ngày). Theo kiến nghị của cử tri, việc điều chỉnh lịch tưới 

xuống 10-15 ngày là rất khó khăn do quảng đường xa và tổn thất nguồn nước 

lớn, mặc dù kênh tiêu T5 và hói Sòng đã được nạo vét, gia cố từ dự án WB7 và 

các nguồn vốn khác của địa phương.  

Để khắc phục tình trạng như cử tri đã kiến nghị cho thời gian tới, Sở Nông 

Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi phối hợp với UBND thành phố Đông Hà xây dựng phương án điều tiết 

nguồn nước sớm để người dân chủ động sản xuất, đồng thời kiến nghị UBND 

tỉnh bố trí nguồn vốn để triển khai công tác nạo vét Hói Sòng, đảm bảo luân 

chuyển và tích nước tạo nguồn bơm tưới.  

13. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Gio Mỹ (Gio Linh) kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ 

trợ kinh phí nạo vét sông Cánh Hòm để phục vụ tưới tiêu cho phát triển sản xuất 

nông nghiệp; cần nâng cấp kênh N9 từ đoạn Hà Thanh, xã Gio Châu về đến thị 

trấn Gio Linh để cung cấp nước tưới cho khu vực xã Gio Mỹ, đoạn cuối nguồn 

nước thủy lợi hồ Hà Thượng; 

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

- Đối với kiến nghị nạo việc nạo vát sông Cánh Hòm: Giai đoạn 2014-

2016, sông Cánh Hòm đã được triển khai nạo vét từ cống ngăn mặn Mai Xá 

(Gio Mai) đến cầu Bến Lấp (Gio Mỹ) với tổng chiều dài L = 9.512m, đoạn còn 

lại hơn 10km chưa được nạo vét. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã 

kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí để kịp thời nạo vét đoạn 

còn lại của sông Cánh Hòm, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, nhất 

là các năm hạn nặng.  

Bên cạnh đó, hiện nay, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho vùng 

Đông huyện Gio Linh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đồng ý chủ trương cho xây 

dựng hồ Khe Mước và đập Bến Than trên sông Bến Hải, trong đó, có nhiệm vụ 

bổ sung nước cho sông Cánh Hòm. 
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- Đối với kiến nghị nâng cấp kênh N9: Kênh N9 đoạn Hà Thanh, xã Gio 

Châu về đến thị trấn Gio Linh là kênh chính của hệ thống thủy lợi Hà Thượng, 

hiện nay, đang được triển khai nâng cấp từ nguồn vốn điều lệ do Công ty TNHH 

MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, dự kiến hoàn thành và 

đưa vào sử dụng trong vụ Hè Thu năm 2022, sẽ đáp ứng được kiến nghị của cử 

tri. 

14. Ý kiến cử tri: Cử tri thôn Xuân Hòa và thôn Hải Chữ, xã Trung Hải 

kiến nghị tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng hệ thống trạm bơm tưới tiêu 

chống úng, nhằm đảm bảo cho bà con sản xuất nông nghiệp; 

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

Vùng tưới thuộc thôn Xuân Hòa và Hải Chữ, xã Trung Hải do hệ thống 

thủy lợi Kinh Môn đảm nhiệm tưới, lấy nước từ kênh N1-3, N1-4 và kênh N1-0-

6. Hàng năm, 03 tuyến kênh này đảm bảo nguồn nước tưới, kể cả các năm bị 

hạn nặng. Đối với vấn đề tiêu thoát lũ, chống úng, bên cạnh các công trình hiện 

có thì hiện nay để chủ động công tác tưới tiêu trong vùng, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đã đồng ý chủ trương cho xây dựng Cụm công trình hồ Khe Mước và đập 

Bến Than trên sông Bến Hải để đảm bảo chống hạn và tiêu thoát lũ cho địa 

phương và các vùng phụ cận trong phạm vi dự án. 

15. Nhóm ý kiến cử tri đối với vấn đề sạt lở bờ sông:  

- Cử tri thôn Xuân Hòa và thôn Hải Chữ, xã Trung Hải kiến nghị tuyến đê 

kè ngăn mặn đã hư hỏng nặng trong trận lũ năm 2020, kiến nghị tỉnh bố trí kinh 

phí để xây dựng; 

- Cử tri xã Hải Hưng (Hải Lăng) kiến nghị: Sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn 

trước trụ sở UBND (Hải Xuân cũ), đề nghị tỉnh kiểm tra để có kế hoạch làm kè, 

chống sạt lở và phân bổ vốn đầu tư xây dựng đường giao thông, kênh mương để 

thực hiện trước mùa mưa bão; 

- Cử tri phường 1, phường An Đôn và xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị) tiếp tục 

đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng kè dọc sông Thạch Hãn 

tránh làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân khi mùa 

mưa lũ (đoạn từ cầu ga sông Thạch Hãn đến địa phận xã Triệu Thượng; đoạn 

thôn Tân Mỹ, thôn Tích Tường xã Hải Lệ); 

- Cử tri thôn Phú Kinh, xã Hải Phong (Hải Lăng) kiến nghị: Bờ kè phía 

Nam sông Ô Lâu được tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư xây dựng, hiện nay, phía đầu 

làng Phú Kinh (thôn Phú Kinh) và khu nghĩa địa sát bờ sông Ô Lâu bị sạt lỡ 

nghiêm trọng, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kè chống sạt lỡ (khoảng 300m). 

- Cử tri xã Triệu Trung, Triệu Tài (Triệu Phong) kiến nghị: Hiện nay dọc 

bên sông Vĩnh Định từ Triệu Tài về Triệu Trung bị sạt lỡ nghiệm trọng, ảnh 

hưởng đến đời sống của bà con nhân dân, các cơ quan chức năng cần quan tâm 

và có phương án giải quyết sớm để bà con nông dân ổn định đời sống và sản 

xuất; 
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- Cử tri xã Triệu An kiến nghị: Đê kè của 2 thôn Tường Vân và An Xuân sạt 

lỡ nghiêm trọng từ năm 2020 đến nay, nhưng chưa được khắc phục, đề nghị tỉnh 

quan tâm; 

- Cử tri xã Triệu Long kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng Kè ở khu 

vực thôn Đại Thượng Hạ, hiện nay đã sạt lỡ gần đến khu vực nhà dân.  

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

Hiện tượng sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển đang diễn ra phổ biến tại hầu hết 

các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh với phạm vi tương đối lớn. Đặc biệt, sau 

các đợt mưa lũ lịch sử diễn ra trong năm 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. 

Qua rà soát, địa bàn tỉnh có 131km bờ sông, bờ biển bị sạt lở, trong đó có hơn 

22km đặc biệt nguy hiểm và 76km sạt lở nguy hiểm. 

Để chủ động ứng phó lâu dài với vấn đề sạt lở, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã tham mưu UBND tỉnh 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”. Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã tập trung tham mưu cho UBND tỉnh huy động, kêu gọi tất cả các 

nguồn lực để xử lý tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, 

sau các đợt thiên tai trong năm 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị trung 

ương, các tổ chức quốc tế (ADB, WB...) hỗ trợ nguồn kinh phí để khắc phục hậu 

quả thiên tai năm 2020, trong đó đã ưu tiên tập trung xử lý sạt lở tại một số khu 

vực cấp bách trên địa bàn tỉnh. 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 trước mắt được ưu tiên triển khai tại một số khu vực khẩn cấp và đặc 

biệt nguy hiểm. 

Hiện nay, Hội đồng nhân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè 

chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Nghị quyết 

23/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, quy mô chiều 

dài 7km; Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

(Chủ đầu tư) đang trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.  

Trong phạm vi dự án, có một số công trình triển khai tại một số khu vực 

khẩn cấp và đặc biệt nguy hiểm nêu trên. Cụ thể: Kè chống xói lở khẩn cấp đê 

Hữu sông Bến Hải, huyện Gio Linh (1,7km); Kè bờ sông Thạch Hãn, sông Vĩnh 

Định, sông Ái Tử qua các xã Triệu Độ, Triệu Vân, Triệu Ái, huyện Triệu Phong 

(1,05km); Kè bờ sông Đakrông đoạn qua huyện Đakrông (1.3km); Kè bờ sông 

Hiếu các đoạn qua huyện Cam Lộ (1,45km); Kè bờ sông Vĩnh đoạn qua phường 

2, thị xã Quảng Trị (0,7km); Kè bờ sông Sa Lung đoạn qua Vĩnh Thủy, huyện 

Vĩnh Linh (0,8km). 

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

nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá diễn biến cũng như căn cứ tính 
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chất, mức độ nguy hiểm để tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên để đưa vào danh 

mục kế hoạch đầu tư xử lý trung và dài hạn của tỉnh đảm bảo phù hợp với khả 

năng cân đối nguồn ngân sách. 

16. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Triệu Long kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ xây 

dựng kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn của xã. 

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

a) Đối với nội dung kênh mương nội đồng:  

Việc cấp nước phục vụ sản xuất trên địa bàn xã Triệu Long do hệ thủy lợi 

Nam Thạch Hãn đảm nhận và đảm bảo cấp đủ nguồn nước theo nhu cầu của địa 

phương. Theo quy định phân cấp của UBND tỉnh, Công ty TNHH MTV quản 

lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý kênh chính, kênh cấp 2, các 

địa phương quản lý kênh cấp 3 và kênh nội đồng.  

Để kiên cố hóa kênh mương, nhất là kênh mương nội đồng, HĐND tỉnh đã 

ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về Chương trình kiên 

cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 

2025. Theo đó, các địa phương thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng 

được nhà nước hỗ trợ 50% tổng chi phí đầu tư. Năm 2021, để nâng cao tỷ lệ 

kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn xã Triệu Long, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi ưu tiên và thực hiện đầu tư nâng cấp hơn 350m 

kênh mương tại địa bàn xã. Về lâu dài đề nghị xã tiếp tục chủ động huy động, 

tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo quy định.   

b) Đối với nội dung đường giao thông nông thôn: 

  Triệu Long là xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Để hỗ trợ 

xã thực hiện đạt chuẩn theo mục tiêu đề ra, năm 2021, UBND tỉnh đã ưu tiên bố 

trí ngân sách tỉnh cho xã Triệu Long với tổng kinh phí là 3.230 triệu đồng, trong 

đó, đầu tư cho kiên cố hóa kênh mương là 500 triệu đồng, đầu tư cho giao thông 

là 1.040 triệu đồng; ngoài ra UBND huyện Triệu Phong cũng bố trí thêm ngân 

sách huyện 500 triệu đồng để hỗ trợ xã hoàn thiện tiêu chí. 

Trong giai đoạn tới, hàng năm từ nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới đều có bố trí kinh phí duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí và 

kinh phí duy tu bão dưỡng cho tất cả các xã, bao gồm xã đã đạt chuẩn. Vì vậy, 

đề nghị địa phương khi được phân bổ trí kinh phí, ưu tiên bố trí thực hiện các 

công trình như đề xuất của xã; ngoài ra huy động thêm các nguồn lực khác, phát 

huy vai trò chủ thể của người dân để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới. 

17. Ý kiến cử tri: Cử tri xóm 6, thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành kiến 

nghị: Xóm  dân cư nằm ở giữa con đường DH44 và kênh mương thủy lợi N1A1 

đi qua (gồm 76 hộ dân), khi mùa mưa lụt đến bị ngập nước sâu, ngâm nước lụt 

lâu ngày, thiệt hại rất lớn đến chăn nuôi, hư hỏng tài sản nhà cửa, kiến nghị tỉnh 

quan tâm, cho xây dựng cống tràn xả nước lũ qua kênh thủy lợi và làm một cầu 
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máng cho nước tưới về An Hưng, Phú Liêu, để giảm bớt thiệt hại cho Nhân dân 

do mưa lũ gây ra. 

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

Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến hạng mục nâng cấp các tuyến 

kênh từ nguồn vốn Điều lệ của Công và Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi Quảng Trị thực hiện. Để xử lý kịp thời vấn đề này, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với địa 

phương và Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng 

Trị tổ chức kiểm tra và đề xuất phương án xử lý kịp thời, theo hướng mở rộng 

kênh để giảm chiều cao kênh, đồng thời xây dựng cống tiêu đảm bảo tiêu thoát 

lũ theo yêu cầu của địa phương. Hiện nay, hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê 

duyệt và sẽ tổ chức triển khai thi công, đảm bảo giải quyết nội dung kiến nghị 

nghị của cử tri. 

18. Ý kiến cử tri:  

- Cử tri xã Triệu Phước (Triệu Phong) đã nhiều lần kiến nghị với tỉnh cần 

quan tâm, xây dựng tràn Thái Lai cho nhân dân, học sinh đi lại trong mùa mưa 

lũ hàng năm vì rất nguy hiểm đến tính mạng. 

- Cử tri xã Hải Trường (Hải Lăng) kiến nghị: Tỉnh quan tâm xây dựng đập 

tràn Đông Trường để thuận tiện cho học sinh và nhân dân đi lại trong mùa mưa lũ. 

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

Các công trình nêu trên thuộc các tuyến đường tỉnh lộ của các huyện. Trên 

cơ sở đề xuất của UBND huyện Triệu Phong, Hải Lăng về việc hỗ trợ kinh phí 

khẩn cấp khắc phục hậu quả lũ lụt đối với công trình nâng cấp, sửa chữa đập 

Thái Lai, xã Triệu Phước, đập tràn Đông Trường; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ 

đạo Sở Giao thông và Vận tải chủ trì kiểm tra, đánh giá và đề xuất giải  pháp 

đầu tư. Vì vậy, vấn đề này đề nghị Sở Giao thông và Vận tại nghiên cứu, trả lời 

kiến nghị của cử tri 

19. Nhóm ý kiến cử tri về cấp nước sinh hoạt nông thôn: 

- Cử tri các xã Triệu Long, Triệu Thành (Triệu Phong) kiến nghị tỉnh quan 

tâm, hỗ trợ chương trình nước sạch cho nông thôn để Nhân dân yên tâm sử 

dụng trong sinh hoạt hàng ngày; 

- Cử tri xã Vĩnh Long (Vĩnh Linh) kiến nghị tỉnh quan tâm đến nguồn nước 

sạch cho bà con nhân dân các thôn Sa Nam, Sa Bắc, Gia Lâm, Phúc Lâm xã 

Vĩnh Long bị nhiễm phèn rất nặng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sinh hoạt 

của bà con nhân dân, (cử tri đã kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được giải 

quyết). 

- Cử tri xã Gio Mỹ (Gio Linh) tiếp tục kiến nghị về vấn đề nước sạch trong 

sinh hoạt cho bà con nhân dân các thôn trên địa bàn xã Gio Mỹ, hiện nay nguồn 

nước bà con nhân dân đang sử dụng bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng đến đời 

sống của nhân dân. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư dự án nước sạch để nâng cao 

đời sống và sinh hoạt của nhân dân. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Hiện nay, trước thực trạng khó khăn trong công tác cấp nước sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh, đặc biệt là các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng do suy thoái 

nguồn nước, hạ mực nước ngầm, nguồn nước bị ô nhiểm (phèn)...Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã chủ động xây dựng, tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ 

tướng đề xuất dự án “Nước sạch và Vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với 

biển đổi khí hậu” giai đoạn 2024-2029 vốn vay Ngân hàng Thế giới. Tổng vốn 

đầu tư: 694,319 tỷ đồng. Phạm vị dự án bao gồm 4 tiểu dự án trên địa bàn 4 

huyện. Cụ thể: 

- Hệ thống cấp nước sạch liên xã vùng Nam Hải Lăng: Gồm 8 xã: Xã Hải 

Sơn, Hải Phong, Hải Dương, Hải Quế, Hải Trường, Hải Chánh, Hải An, Hải 

Khê, huyện Hải Lăng 

- Hệ thống cấp nước sạch liên xã vùng Đông Triệu Phong: Gồm 13 xã: Xã 

Triệu Ái, Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Hòa, Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu 

An, Triệu Vân, Triệu Trạch, Triệu Lăng, Triệu Tài, Triệu Trung, Triệu Sơn, 

huyện Triệu Phong 

- Hệ thống cấp nước sạch liên xã khu vực Đông, Bắc Gio Linh và Nam 

Vĩnh Linh: Gồm 8 xã: Xã Trung Sơn, Trung Hải, Trung Giang, Gio Mỹ, huyện 

Gio Linh; Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thuỷ và thôn Sa Nam, Phúc Lâm, Gia 

Lâm xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh. 

- Hệ thống cấp nước sạch liên xã vùng Tây Gio Linh: Gồm 10 xã: Xã Gio 

An, Phong Bình, Gio Sơn, Hải Thái và Linh Trường, huyện Gio Linh; 

- Hệ thống cấp nước sạch liên vùng Tây Vĩnh Linh: Gồm 4 xã: Xã Vĩnh 

Chấp, Vĩnh Tú, Vĩnh Hà và thôn Thượng Hoà, Tân Lập, Sa Bắc, Hoà Nam, 

Trung Lập, Nhà Tài, Xóm Mới, Quảng Xá của xã Vĩnh Long. 

Hiện nay, sau khi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới và 

các Bộ ngần Trung ương, Đề xuất dự án đang được ngành hoàn thiện và trình 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (lần 3) để 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Tuy nhiên, dự án dự kiến đến năm 2024 mới triển khai thực hiện. Do đó, 

chưa thể đáp ứng kịp thời việc cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn các 

huyện. Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tập trung bố trí nguồn lực để đầu tư. 

Năm 2021, dự án “Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn” tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2022-2024, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương 60 tỷ 

đồng đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 

127/NQ-HĐND ngày 30/8/2021. Phạm vi dự án bao gồm: (i) Hệ thống cấp nước 

sạch liên xã Hải Hưng, Hải Quy và vùng phụ cận (Vùng phụ cận bao gồm đội 

5,6,7,8 Phú Hải, thôn Phương Hải, xã Hải Ba); (ii) Nâng cấp, sửa chữa Hệ thống 

cấp nước sinh hoạt huyện Cam Lộ (Đầu tư nâng cấp 03 hệ thống tại các thôn 

Cam Phú xã Cam Thành, Cam Thuỷ và Cam Chính; thôn Cam Vũ, xã Cam 

Thuỷ và thôn An Trung, xã Cam Chính); (iii) Nâng cấp, sửa chữa Hệ thống cấp 

nước sinh hoạt huyện Đakrông (Đầu tư nâng cấp 02 hệ thống tại thôn Na Nẫm 

xã Triệu Nguyên và thôn Cây Chanh, xã Ba Lòng; (iv) Nâng cấp, sửa chữa Hệ 
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thống cấp nước sinh hoạt huyện Hướng Hóa (Đầu tư nâng cấp 01 hệ thống tại xã 

Thuận). Hiện nay, dự án đang được lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND 

tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. 

20. Đối với kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Đakrông: Cử tri nhiều 

xã trên địa bàn huyện Đakrông kiến nghị: Do điều kiện kinh tế - xã hội gặp 

nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế, thường xuyên chịu ảnh 

hưởng của thiên tai. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư hệ thống 

đường giao thông, công trình nước sinh hoạt nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và 

sinh hoạt của bà con nhân dân.  

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

a. Đối với nội dung đề nghị tiếp tục quan tâm, đầu tư hệ thống đường 

giao thông: 

Giai đoạn 2021-2025 sẽ có 03 Chương trình MTQG gồm: Chương trình 

MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới. Theo dự kiến giai đoạn tới, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 

Trưng ương của từng Chương trình MTQG sẽ có địa bàn đầu tư riêng. Hiện nay, 

Trung ương đang dự thảo quy định về cơ chế hỗ trợ, lồng ghép các nguồn vốn, 

đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo giữa các chương trình mục tiêu quốc gia 

trên cùng một địa bàn. 

Về nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương: đối với các xã thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phê duyệt tại Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ dự kiến sẽ được hỗ trợ 

đầu tư từ nguồn vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các xã còn lại sẽ được đầu tư từ nguồn vốn 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, đề nghị UBND cấp 

huyện và UBND các xã ưu tiên bố trí nguồn vốn từ các Chương trình MTQG để 

đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình nước sinh hoạt cho các xã.  

Riêng đối với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho xây dựng nông 

thôn mới:  hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng Đề án tham mưu 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2022-2025 (dự kiến trình vào quý II năm 2022), trong đó sẽ đề xuất 

chính sách hỗ trợ đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn hằng năm, xã dưới 13 tiêu 

chí và các thôn, bản ở các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới. 

b. Đối với nội dung đề nghị tiếp tục quan tâm, đầu tư công trình nước 

sinh hoạt 

Theo số liệu Bộ chỉ số Theo dõi-đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Quảng 

Trị năm 2020 thì tỷ lệ số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh của huyện Đakrông là 

66,11% (6.342/9.593 hộ); tỷ lệ sử dụng nước sạch là 10,11% (970/9.593 hộ). 

Huyện Đakrông có chỉ số thấp nhất so với các huyện khác trong tỉnh (toàn tỉnh 

đạt lần lượt là 90,80%, 58,41%).  

Sau lũ lụt tháng 10/2020, Huyện Đakrông có 29 công trình cấp nước sạch 

tập trung nông thôn bị hư hỏng, thượng lưu đập bị bồi lấp, tuyến ông bị đứt gãy, 
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cuốn trôi. Bằng nguồn vốn từ nguồn Trung ương hỗ trợ, UBND tỉnh đã bố trí 

3,0 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa Công trình nước sinh hoạt thôn Khe Luồi, xã 

Mò Ó với kinh phí 1.000 triệu đồng; Công trình nước sinh hoạt khu tái định cư 

thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì với kinh phí 2.000 triệu đồng; 

Hiện nay, dự án “Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn” tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2022-2024, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương 60 tỷ đồng 

đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 127/NQ-

HĐND ngày 30/8/2021. Trong phạm vi dự án có công trình Nâng cấp, sửa chữa 

Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Đakrông, trong đó đầu tư nâng cấp 02 hệ 

thống tại thôn Na Nẫm xã Triệu Nguyên và thôn Cây Chanh, xã Ba Lòng với 

tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí 

hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)” do ADB tài trợ do Ban QLDA 

ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 với tổng vốn đầu 

tư: 921,698 tỷ đồng. Trong phạm vị dự án, sẽ đầu tư Xây dựng hệ thống cấp 

nước sạch thị trấn KrôngKlang và xã Mò Ó, xã Hướng Hiệp với mục tiêu dự 

kiến 7.365 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn thị trấn KrôngKlang, xã Mò Ó, xã 

Hướng Hiệp huyện Đakrông sẽ hưởng lợi trực tiếp từ dự án. Tổng mức đầu tư 

khoảng 32,761tỷ VNĐ. Đề nghị Ban QLDA DTXD các công trình Giao thông 

làm việc với địa phương để xác định chính xác nhu cầu để thực hiện đầu tư 

nhằm cấp nước sinh hoạt cho người dân. 

Mặt khác, ngày 14/10/2021, Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 

1719/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó, có nhiệm vụ giải quyết tình trạng 

thiếu nước sinh hoạt. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Đakrông sớm xây dựng Đề 

án xây mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn 

để đưa vào kế hoạch xây dựng hàng năm bằng nguồn vốn nói trên. 

Trước mắt, để có nước sinh hoạt phục vụ bà con nhân dân; đề nghị Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí 

vốn từ nguồn kinh phí của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-

2025 để đầu tư xây mới, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn 

huyện Đakrông. 

21. Đối với kiến nghị của cử tri xã Triệu Thành: Cử tri các xã Triệu 

Thành (Triệu Phong) kiến nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ chương trình nước sạch 

cho nông thôn để Nhân dân yên tâm sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày; 

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

Đến cuối năm 2020 có 1.003 hộ gia đình sử dụng nguồn nước của Công ty 

CP nước sạch Quảng Trị (chiếm 42,57%). Hiện nay mạng lưới cấp nước của 

Công ty CP nước sạch Quảng Trị đã được triển khai một phần trên địa bàn xã 

Triệu Thành, vì vậy việc đầu tư công trình cấp nước sử dụng nguồn nước của 

Công ty CP nước sạch Quảng Trị là phù hợp. Về nguồn vốn đầu tư, đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí kinh phí đầu tư cho nước sạch trong 
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chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện Triệu Phong, xã Triệu Thành và 

các nguồn vốn khác để xây dựng công trình cấp nước sạch cho nhân dân trên địa 

bàn.  

22. Đối với kiến nghị của cử tri xã Hải Phú: Cử tri xã Hải Phú (Hải 

Lăng) có ý kiến: Hiện nay hệ thống nước máy của nhà máy nước thị xã Quảng 

Trị chỉ mới cung cấp nước cho khu vực thôn Long Hưng, còn lại toàn bộ thôn 

Phú Hưng chưa được cung cấp nước sạch, kính đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ 

thống cung cấp nước sạch cho địa bàn xã Hải Phú. 

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

Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ dân dụng nước hợp vệ sinh của xã đạt: 100,0% 

(1.350/1.350 hộ); sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN đạt 100,00% (1.350/1.350 

hộ; trong đó số hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung 

678/1.350 hộ; số hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước nhỏ lẻ 672/1.350 

hộ). Tuy nhiên, nước dưới đất từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ ngày càng ô 

nhiểm. Vì vậy, việc kiện nghị của cử tri sử dụng nước từ nguồn nước của Công 

ty CP nước sạch Quảng Trị là phù hợp.  

Về nguồn vốn đầu tư: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí 

kinh phí đầu tư cho nước sạch trong chương trình MTQG xây dựng NTM của 

huyện Hải Lăng, xã Hải Phú và các nguồn vốn khác để xây dựng công trình cấp 

nước sạch cho các hộ còn lại của xã Hải Phú. 

23. Đối với kiến nghị của cử tri xã Hải Phú: Cử tri xã Hải Lệ (thị xã 

Quảng Trị) nhiều lần kiến nghị tỉnh xây dựng Nhà máy nước sạch tại đầu mối 

(đập tràn - xã Hải Lệ) để có nguồn nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt cho 

người dân thị xã và vùng lân cận. 

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

Theo số liệu Bộ chỉ số Theo dõi-đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Quảng 

Trị năm 2020 thì tỷ lệ số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh của xã Hải Lệ đạt 98,12% 

(1.097/1.118 hộ); tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 61,00%  (682/1.118 hộ; trong đó 

số hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước nhỏ lẻ 682 hộ và không có hộ 

nào sử dụng nước sạch từ công trình tập trung). Vì vậy, để đảm bảo cấp nước 

sạch an toàn cho nhân dân xã Hải Lệ là cần thiết và kiến nghị của cử trị về việc 

đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung là phù hợp. Trước mắt, để 

có nguồn vốn đầu tư, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí kinh 

phí đầu tư cho nước sạch trong chương trình MTQG xây dựng NTM của xã Hải 

Lệ và các nguồn vốn khác để xây dựng công trình cấp nước sạch cho xã. 

24. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Linh Trường kiến nghị: Hiện nay Ban quản lý 

rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải quản lý quá nhiều diện tích rừng, rừng 

nghèo đều được Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải chuyển qua 

rừng sản xuất. Vì vậy, đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan rà soát diện tích 

đất rừng và thu hồi một phần diện tích để bàn giao cho huyện và xã để giao đất 

cho các hộ dân trên xã Linh Trường thiếu đất sản xuất, nhằm phát triển kinh tế, 

nâng cao thu nhập. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sống Bến Hải được nhà nước giao rừng 

và đất lâm nghiệp để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn hai huyện Gio 

Linh và Vĩnh Linh, với mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, 

chống xói mòn, rửa trôi đất, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường tích trữ các 

bon rừng, chống biến đổi khi hậu, góp phần tăng độ che phủ rừng trên địa bàn hai 

huyện nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung.  

Để tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, năm 2017, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với chính quyền địa phương và các 

ban ngành liên quan tiến hành rà soát, chuyển đổi diện tích rừng và đất lâm 

nghiệp quy hoạch phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất 

và ban giao cho địa phương quản lý. Việc rà soát trên, chỉ thực hiện đối với diện 

tích rừng trồng và đất trồng quy hoạch phòng hộ ít xung yếu, không chuyển đổi 

rừng tự nhiên nghèo như cử tri xã Linh Trường, huyện Gio Linh phản ánh. 

Qua các đợt rà soát, bóc tách và bàn giao về địa phương của các đơn vị chủ 

rừng (BQL RPHLVS Bến Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9), 

diện tích đất lâm nghiệp đã và sẽ được bàn giao về địa phương (xã Linh Trường, 

huyện Gio Linh) là 1.584,41 ha. Cụ thể như sau: 

- Năm 2013, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã ban giao 

cho xã Linh Trường để bố trí cho người dân sử dụng là 298,23 ha, tại Quyết 

định số 657/QĐ-UBND ngày 24/11/2013 của UBND tỉnh. 

- Năm 2020, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải tiếp tục bàn 

giao cho xã Linh Trường là 78,0 ha, tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 

05/12/2017, Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 11/10/2019. 

- Ngoài ra, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 bàn giao lại cho xã 

Linh Trường theo Phương án chi tiết chuyển đổi và bàn giao đất rừng phòng đầu 

nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 là 452 ha.  

- Hiện nay, Ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức rà soát ba loại rừng trên 

địa bàn tỉnh, kết quả đã được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 

1961/UBND-NN ngày 20/5/2021, trong đó Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực 

sông Bến Hải sẽ tiếp tục bàn giao lại đất cho xã Linh Trường để bố trí đất cho 

người dân sử dụng là 756,18 ha. Nội dung này, đã tích hợp vào Quy hoạch phát 

triển lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030 và Quy hoạch tỉnh giai đoạn 

2021-2030, hiện đang chờ phê duyệt, khi được phê duyệt sẽ tổ chức thực hiện, 

bàn giao cho xã.  

Nếu như cộng thêm diện tích rừng trồng sản xuất trên đất do UBND xã 

quản lý chưa giao hoặc chưa được quy chủ (2.949 ha) và rừng trồng của hộ gia 

đình, cá nhân (1.835) trên địa bàn xã Linh Trường là 4.784 ha (số liệu thống kê 

năm 2020) thì diện tích quỹ đất cho trồng rừng của hộ gia đình cá nhân trên địa 
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bàn xã đạt 6.368,41 ha, so với quy mô dân số của xã khoảng 2.496 người, bình 

quân mỗi người 2,55 ha là khá cao.  

Để sử dụng có hiệu quả, bền vững diện tích đất bàn giao cho địa phương, 

đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Gio Linh, UBND xã Linh Trường rà 

soát diện tích, đối tượng đã được cấp đất, tiếp tục xây dựng phương án sử dụng 

đất để giao đất cho dân sử dụng sau khi tiếp tục được nhận đất bàn giao cho địa 

phương, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất, mục đích của phương án một cách 

bền vững, tránh để xảy ra tình trạng hộ nhiều đất, hộ không có, thiếu đất cục bộ 

trong nhân dân. Kiên quyết thu hồi diện tích mới bị xâm lấn bất hợp pháp trên 

diện tích mới được bàn giao (nếu có) để giao cho nhân dân sử dụng. Đối với 

diện tích bàn giao, địa phương nên ưu tiên tổ chức sản xuất theo hình thức hợp 

tác xã, tổ hợp tác để quản lý sử dụng chung, hạn chế việc giao cho cá nhân sẽ 

xảy ra tình trạng hộ gia đình bán đất sau khi giao, lại tiếp tục thiếu đất sản xuất. 

25. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Triệu An (Triệu Phong) kiến nghị: Dự án mở 

rộng khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền, dự án mở rộng cảng cá Nam Cửa 

Việt…, vận động nhân dân giao đất sớm để thi công nhưng không hoạt động 

hoặc chậm thi công, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; để nghị tỉnh quan 

tâm chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ; việc nâng cấp cảng cá Cửa Việt quy 

hoạch không tổng thể, không khép kín, chưa sử dụng hết diện tích đã có sẵn, có 

hình thức cho thuê làm máy nước đá, quán ăn uống, giải khát nhưng tiếp tục xin 

mở rộng thêm diện tích, nhân dân không đồng ý, đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, 

rà soát. 

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

a. Đối với nội dung: Dự án mở rộng khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền, 

dự án mở rộng cảng cá Nam Cửa Việt…, vận động nhân dân giao đất sớm để thi 

công nhưng không hoạt động hoặc chậm thi công, tạo dư luận không tốt trong 

nhân dân; để nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ; 

Dự án mở rộng khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền, dự án mở rộng cảng 

cá Nam Cửa Việt được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tại Quyết 

định số 2553/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng và 

giao Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ 

đầu tư. Do đó, đối với nội dung này, kiến nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời ý kiến cử tri. 

 

b. Đối với nội dung: Việc nâng cấp cảng cá Cửa Việt quy hoạch không 

tổng thể, không khép kín, chưa sử dụng hết diện tích đã có sẵn, có hình thức cho 

thuê làm máy nước đá, quán ăn uống, giải khát nhưng tiếp tục xin mở rộng thêm 

diện tích, nhân dân không đồng ý, đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát. 

- Quy hoạch chi tiết mở rộng Cảng cá Nam Cửa Việt đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 với diện tích sử 

dụng đất được quy hoạch là 6,43ha nhằm từng bước cụ thể hóa quy hoạch tổng 

thể hệ thống cảng cá trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015; tiếp tục kế thừa và phát triển 
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cơ sở hạ tầng hiện có, quy hoạch kiến trúc cảnh quan Cảng cá; mở rộng và quy 

hoạch khu hậu cần nghề cá đảm bảo đạt tiêu chuẩn cảng cá loại I đến năm 2020, 

định  hướng đến năm 2030; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng nhu cầu 

cập bến của các tàu cá xa bờ, tạo kiến trức cảnh quan môi trường đô thị nhằm 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án. Để có cơ sở triển khai thực 

hiện dự án “Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam 

Cửa Việt, huyện Triệu Phong“ phù hợp với hiện trạng thực tế, UBND huyện 

Triệu Phong đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết mở rộng cảng cá 

tại Quyết định số 83/QĐ-UBND và số 1027/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 với 

diện tích sử dụng đất quy hoạch là 6,64 ha. Quy hoạch sau khi được điều chỉnh 

cơ bản tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt năm 2016, chỉ thay đổi về 

hình thức cầu tàu, điều chỉnh cục bộ một số mặt cắt đường nội bộ cảng (dẫn đến 

tăng 0,21ha so với quy hoạch đã duyệt), điều chỉnh cao trình mặt bến cầu tàu và 

bến liền bờ.  

- Dự án “Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão 

Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong“  được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi tại Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 với tổng mức 

đầu tư 130 tỷ đồng trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê 

duyệt và điều chỉnh, trong đó kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 

2,0 tỷ đồng. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật Thủy sản 2017 thì tiêu chí 

để đạt cảng cá loại I cần có diện tích vùng đất cảng từ 4,0ha trở lên, cảng cá loại 

II cần có diện tích vùng đất cảng từ 2,5ha trở lên. Hiện trạng diện tích đất Cảng 

cá Cửa Việt đang sử dụng là 1,46 ha (theo Quyết định cấp đất số 257/QĐ-UB 

ngày 17/02/2003 của UBND tỉnh Quảng Trị) nên cần thiết phải mở rộng thêm 

nhằm đảm bảo tiêu chí về diện tích đối với cảng cá loại I hoặc loại II.  

Nhằm tạo mặt bằng sạch để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo tiêu chí 

công bố mở cảng cá loại II (trước mắt) và loại I (theo quy hoạch tổng thể hệ 

thống cảng cá), tạo cơ sở pháp lý cho Ban Quản lý Cảng cá và chính quyền địa 

phương quản lý quy hoạch đã duyệt, tạo điều kiện kêu gọi các doanh nghiệp, hộ 

gia đình đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá bên trong Cảng cá, trong 

phạm vi phần vốn được bố trí để thực hiện dự án, Ban QLDA (Chủ đầu tư) đã 

lập hồ sơ thu hồi đất với tổng diện tích 4,1ha, đối với phần đất ở đã được Nhân 

dân xây dựng nhà và khuôn viên kiên cố hai bên tuyến đường vào cảng (16 ngôi 

nhà) do không có đủ kinh phí nên chưa lập hồ sơ thu hồi đất. Đến nay, UBND 

huyện Triệu Phong đã thông báo thu hồi đất đợt 1 tại Thông báo số 145/TB-

UBND ngày 17/8/2021; tổ chức họp dân và kiểm kê tài sản để lập phương án 

bồi thường hỗ trợ GPMB xây dựng công trình vào ngày 12/11/2021. Tuy nhiên, 

do các hộ dân không đồng thuận chủ trương xây dựng công trình và thu hồi đất 

nên không thể thực hiện được công tác kiểm kê tài sản với lý do như sau: 

+ Đề nghị thu hồi toàn bộ khu vực quy hoạch nâng cấp cảng cá, mở rộng 

cảng cá, không thu hồi nhỏ lẻ. 

+ Trước đây có 7 hộ có đất thu hồi để xây dựng cảng cá từ năm 1999 

nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ; các hộ đề nghị giải quyết xong việc bồi 
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thường, hỗ trợ đối với 7 hộ nói trên mới tiếp tục thực hiện thu hồi, bồi thường 

xây dựng mở rộng cảng cá. 

Để giải quyết kiến nghị đề xuất của người dân nêu trên, kính đề nghị 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Chủ đầu tư dự án cân đối nguồn vốn, bố trí kinh 

phí để thu hồi toàn bộ phần diện tích còn lại theo quy hoạch cảng cá loại I; Ban 

Quản lý Cảng cá đề xuất bố trí nguồn vốn để giải quyết dứt điểm cho các hộ dân 

đã thu hồi đất để xây dựng cảng cá từ năm 1999 nhưng chưa được bồi thường, 

hỗ trợ. 

26. Ý kiến cử tri: Cử tri phường An Đôn nhiều lần kiến nghị tỉnh quan tâm 

chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường vào Trung tâm phường An Đôn, 

đoạn đầu tuyến giao cắt đường sắt để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi 

lại, giao thương hàng hóa, vì đoạn đường này đã xuống cấp, hư hỏng nặng dễ 

xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông; 

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

Dự án Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn, thị xã 

Quảng Trị được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 135/NQ-HĐND 

ngày 31/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, được phê duyệt Báo cáo nghiên 

cứu khả thi tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 và phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung phân kỳ dự án đầu tư tại Quyết định số 1483/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh với tổng mức đầu tư 80.000 triệu đồng (Trong 

đó: NSTW 30,0 tỷ đồng và NSĐP 50,0 tỷ đồng), thực hiện từ năm 2018-2022 và 

phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn.  

Giai đoạn 1 (2018-2020) dự án đã được bố trí 20,0 tỷ đồng từ nguồn 

NSTW, giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh 

Quảng Trị phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 

2563/QĐ-UBND ngày 25/9/2019, đã thi công hoàn thành các hạng mục công 

việc chủ yếu sau: Hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa dày 7cm, rộng 3,5m từ 

Km0+192,22 ÷ Km 1+827,47 (từ gác chắn đường sắt đến nối vào đường bê tông 

xi măng đã có ngay tại nhà thờ An Đôn); Sửa chữa hoàn thiện cầu 03 nhịp 21m 

tại Km1+656,58 và cầu 01 nhịp 21m tại Km5+596,67 để thông tuyến.  

Giai đoạn 2, dự án đã được phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 137/NQ-

HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Quyết định số 2310/QĐ-

UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị là 45 tỷ đồng, giao cho Ban 

QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. 

Năm 2021, Kế hoạch vốn đầu tư công bố trí cho công trình 10 tỷ đồng từ 

nguồn vốn NSTW hỗ trợ để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 

gặp khó khăn, vướng mắc đối với việc điểm đấu nối với quốc lộ 1A do điểm đấu 

nối này hiện chưa nằm trong quy hoạch các điểm đấu nối với quốc lộ được phê 

duyệt tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh. Mặt 

khác, gặp khó khăn trong việc hoàn thành thủ tục việc đấu nối với đường sắt Bắc 

– Nam. Do đó, để phát huy hiệu quả đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham 
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mưu UBND tỉnh điều chuyển nguồn vốn nói trên qua công trình khác có tỷ lệ 

giải ngân tốt. 

Hiện nay, Chủ đầu tư đang trình UBND tỉnh cho chủ trương Lập hồ sơ điều 

chỉnh dự án đầu tư; Lập hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán cho toàn bộ các hạng 

mục công việc thuộc giai đoạn 2 bao gồm: (i) Hoàn thiện 02 đoạn đường BTXM 

dỡ dang trong giai đoạn 1: Đoạn từ Km3+170-HCm3+422 dài 252m và 

Km4+878÷Km4+946 dài 68m; (ii) Đoạn từ Km5+600 đến cuối tuyến tại 

Km7+498,35 (bao gồm 04 cầu 01 nhịp còn lại tại Km0+707,85; Km6+969,81; 

Km7+208,07; Km7+308,89); (iii) Đoạn từ đầu tuyến Km0+000÷Km0+192,22 

(bao gồm đoạn đấu nối nút giao với QL1 và đấu nối đường sắt Bắc - Nam tại 

Km0+112) và chi trả đền bù GPMB để chuấn bị triển khai thi công khi nguồn 

vốn ngân sách hàng năm được bố trí cho dự án. 

27. Ý kiến cử tri: “Cử tri thị trấn Cam Lộ và xã Thanh An, huyện Cam Lộ 

phản ánh hiện nay tình trạng sạt lở ở hai bên bờ sông Hiếu rất nghiêm trọng, 

kiến nghị tỉnh có kế hoạch làm kè chống xói lở nhằm đảm bảo an toàn cho 

người dân” 

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 phổ biến 

tại hầu hết các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh với phạm vi tương đối lớn. Đặc 

biệt, sau các đợt mưa lũ lịch sử diễn ra trong năm 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. Qua rà soát, hiện nay dọc bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh có 131km 

chiều dài sạt lở, trong đó có hơn 22km đặc biệt nguy hiểm, 76km sạt lở nguy 

hiểm. 

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

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

sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh, đến năm 2020 toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được 

hơn 55km kè chống sạt lở tại các khu vực cấp bách. Đồng thời, để chủ động ứng 

phó lâu dài với vấn đề sạt lở, Sở đã tham mưu UBND tỉnh 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” bao 

gồm các nhóm giải pháp công trình, phi công trình và sắp xếp ưu tiên theo từng 

giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện. 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 trước mắt được ưu tiên triển khai tại một số khu vực cấp 

bách, đặc biệt nguy hiểm. 

Riêng đối với các khu vực sạt lở dọc 02 bờ sông Hiếu trên địa bàn huyện 

Cam Lộ, những năm vừa qua đã được Nhà nước đầu tư xây dựng gần 5km chiều 

dài kè chống sạt lở tại các khu vực cấp bách thuộc địa bàn các xã Cam Tuyền, 

Cam Hiếu, Cam Thủy và thị trấn Cam Lộ. Trong năm 2021 UBND tỉnh tiếp tục 

bố trí 6,6 tỷ đồng để UBND huyện Cam Lộ xử lý sạt lở tại xã Cam Hiếu và Cam 

Thủy. Đồng thời, trên cơ sở Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND 

tỉnh tại Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 12/5/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 
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thẩm định và trình UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Kè chống xói lở khẩn cấp các 

đoạn sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 4246/QĐ-UBND ngày 

15/12/2021, dự án triển khai giai đoạn 2022-2025, trong đó sẽ tiếp tục đầu tư xử 

lý sạt lở bờ sông Hiếu trên địa bàn huyện Cam Lộ với chiều dài 1,36km tại xã 

Cam Hiếu và Cam Thủy. 

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát, đánh 

giá diễn biến cũng như căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm đối với các khu vực 

sạt lở dọc 02 bờ sông Hiếu để tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên trong kế hoạch 

đầu tư xử lý sạt lở trung và dài hạn của tỉnh đảm bảo phù hợp với khả năng cân 

đối nguồn ngân sách. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 

 Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở; các PGĐ Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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