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BÁO CÁO 

Giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, 

 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII 

 

Thực hiện văn bản số 5960/UBND-TH ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện các nội dung theo báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết và báo cáo như sau: 

I. Những nội dung thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT 

1. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Cam Thành (Cam Lộ) kiến nghị: Dự án nước 

ở thôn Tân Tường, Tân Phú xã Cam Thành, hiện nay nhân dân gặp khó 

khăn trong việc đấu nối vào đường ống nước chính để có nước sạch sinh 

hoạt, đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra, chỉ đạo các 

đơn vị liên quan triển khai để thuận lợi cho nhân dân có nước sinh hoạt đặc 

biệt là trong mùa nắng nóng. 

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

Dự án di dân tái định cư vùng sụt lún sạt lở đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng 

Trị do Chi cục Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư đã thi công, hoàn thành và 

bàn giao cho UBND xã Cam Thành quản lý, khai thác sử dụng từ ngày 

27/12/2019.  

       Sau khi bàn giao, Chi cục Phát triển nông thôn đã tích cực, chủ động phối 

hợp với Ban Quản lý Dự án ĐT và XD huyện Cam Lộ, UBND xã Cam Thành 

và Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đấu nối theo hướng đồng hồ lẽ đến 

từng hộ dân. 

       Ngày 22/11/2021 UBND huyện Cam Lộ đã tổ chức buổi làm việc với 

Công ty cổ phần nước sạch Quảng trị thống nhất: Công ty Cổ phần nước sạch 

Quảng trị tiếp nhận quản lý và hoàn thành công tác đấu nối (Thông báo số 

87/TB-UBND ngày 26/11/2021 của UBND huyện Cam Lộ). Hiện nay, các đơn vị 

đang phối hợp triển khai thực hiện, sớm đấu nối cho các hộ. 

2. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Hướng Lập, xã Thanh (Hướng Hoá) có ý kiến: 

Hệ thống nước tự chảy của các thôn trên địa bàn xã hư hỏng nhiều đoạn, dẫn 

đến không có nước sinh hoạt; một số đường ống nằm chênh vênh ven đường, 

có thế gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Đề nghị có phương 

án khôi phục lại hệ thống nước tự chảy hoặc tháo dỡ hệ thống đường ống để 

bảo đảm an toàn cho người dân.  

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

Hiện nay, trên địa bàn xã Hướng Lập có 07 công trình cấp nước tự chảy 

được đầu tư bởi nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có 03 công trình không 
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hoạt động và 04 công trình hoạt động kém bền vững.  Tại xã Thanh hiện có 01 

công trình cấp nước tự chảy được đầu tư bởi nhiều nguồn vốn khác nhau nhưng 

công trình không hoạt động. Do đó, trước mắt, đề nghị UBND các xã kiểm tra, 

rà soát những công trình có thể khắc phục và cần thiết phải sửa chữa để đáp ứng 

nhu cầu cấp nước cho người dân. Giai đoạn 2021-2025, khi nguồn vốn các 

chương trình MTQG được phân bổ trực tiếp cho các xã, đề nghị UBND các xã 

ưu tiên đầu tư công trình cấp nước theo kiến nghị của Cử tri. 

Tháng 10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình MTQG 

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 cấp 

nước sinh hoạt. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Hướng Hoá 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 phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện bằng nguồn 

vốn nói trên. Đối với những công trình không khắc phục được, đề nghị UBND 

huyện Hướng Hoá tiến hành thanh lý. Thủ tục, trình tự, thẩm quyền thanh lý 

công trình được quy định tại khoản 4 Điều 3 và khoản 3 Điều 26 của Thông tư 

số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính. 

3. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Mò Ó và xã Đakrông (Đakrông) kiến nghị: 

Hiện nay, nguồn nước sinh hoạt của nhân dân chủ yếu lấy từ công trình 

nước tự chảy nên không ổn định, vào mùa mưa bão đường ống dễ bị hư 

hỏng, vùi lấp. Vì vậy, bà con cử tri rất mong muốn có giếng khoan để đảm 

bảo nguồn nước sinh hoạt. Trong điều kiện ngân sách huyện, ngân sách xã 

còn khó khăn, đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ.  

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

Trên địa bàn xã Mò Ó có 04 công trình cấp nước tự chảy được đầu tư bởi 

nhiều nguồn vốn khác nhau; trong đó, có 02 công trình không hoạt động và 02 

công trình hoạt động tương đối bền vững. Để cấp nước sinh hoạt lâu dài, hiện 

nay, 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 DTXD 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. Công suất hệ thống sau khi nâng cấp, 

sủa chữa sẽ đạt khoảng 2.000m3/ngày.đêm. Tổng mức đầu tư khoảng 32,761tỷ 

VNĐ. 

Trên địa bàn xã Đakrông có 10 công trình cấp nước tự chảy được đầu tư 

bởi nhiều nguồn vốn khác nhau; trong đó, có 07 công trình không hoạt động và 

03 công trình hoạt động tương đối bền vững. Trước mắt, giai đoạn 2021-2025, 

khi nguồn vốn các chương trình MTQG được phân bổ trực tiếp cho các xã, đề 

nghị UBND các xã ưu tiên đầu tư công trình cấp nước theo kiến nghị của Cử tri. 

Tháng 10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình MTQG 

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; 
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Tháng 10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình MTQG 

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 cấp 

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 phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện bằng nguồn vốn nói 

trên. Đối với những công trình không khắc phục được, đề nghị UBND huyện 

Đakrông tiến hành thanh lý. Thủ tục, trình tự, thẩm quyền thanh lý công trình 

được quy định tại khoản 4 Điều 3 và khoản 3 Điều 26 của Thông tư số 

54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính. 

4. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Hải Chánh (Hải Lăng) đề nghị tỉnh quan tâm 

quy hoạch phát triển kinh tế vùng gò đồi để phát triển sản xuất cây dược liệu 

và cây có múi. 

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

 Thực hiện Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 72/KH-UBND ngày 02/4/2021 về tổ chức thực hiện và phân công 

nghiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ngành và địa phương trong triển khai lập quy 

hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời gian 

qua, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin liên quan 

để đơn vị Tư vấn làm cơ sở lập quy hoạch; phối hợp với các địa phương trong 

việc định hướng, thống nhất vùng trồng, vùng nuôi, loại cây trồng, con nuôi phù 

hợp để làm cơ sở quy hoạch, bố trí quỷ đất, định hướng tổ chức sản xuất và huy 

động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng,… dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý II năm 

2022. 

Song song với công tác phối hợp hoàn thành quy hoạch tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 

Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về 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, trong đó cây dược liệu và cây ăn 

quả có múi được quan tâm hỗ trợ phát triển như đề xuất của cử tri xã Hải Chánh. 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã ban hành văn bản số 537/SNN-KHTC ngày 16/3/2022 gửi các địa 

phương về đăng ký nhu cầu trong năm 2022. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đang tổng hợp nhu cầu từ các địa phương để gửi Sở Tài chính thẩm định 

và trình UBND phê duyệt. 

II. Những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

1. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Gio Hải (Gio Linh) tiếp tục kiến nghị về vấn đề 

nước sạch trong sinh hoạt cho bà con nhân dân 6/6 thôn trên địa bàn xã Gio 

Hải, nguồn nước bà con nhân dân đang sử dụng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn 

gây bệnh, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị Tỉnh, huyện quan 

tâm đầu tư dự án nước sạch để phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 
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Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ dân dụng nước hợp vệ sinh của xã đạt: 

100,0%; sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN đạt 53,60%. Để các hộ dân còn lại 

của xã Gio Hải được sử dụng nguồn nước sạch cần thiết phải xây dựng công 

trình cấp nước sạch tập trung. Qua khảo sát thực tế, mạng lưới cấp nước khu vực 

phía đông huyện Gio Linh của Công ty CP nước sạch Quảng Trị đã triển khai 

gần sát địa bàn xã Gio Hải, do đó việc đầu tư công trình cấp nước sử dụng 

nguồn nước của Công ty CP nước sạch Quảng Trị là phù hợp.  

Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 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 Gio Linh và các nguồn vốn 

khác để xây dựng công trình cấp nước sạch cho xã Gio Hải. 

2. Ý kiến cử tri: Cử tri các xã của huyện Triệu Phong và thị trấn Ái Tử 

đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch sinh hoạt cho bà con nhân 

dân trên địa bàn; đặc biệt là người dân khu vực xóm Chùa, Tiểu khu 2, thị 

trấn Ái Tử đến nay vẫn chưa có nước sạch để dùng. Mặc dù huyện Triệu 

Phong và thị trấn Ái Tử đã đề nghị nhiều lần với Công ty nước nhưng đến 

nay vẫn không được hỗ trợ.  

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

Hiện nay, tỷ lệ số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh của huyện Triệu Phong là 

97,67% (tỷ lệ sử dụng nước sạch là 55,34%). Các chỉ số này đạt tương đối cao 

so với các huyện khác (Toàn tỉnh đạt lần lượt là 90,8%, 58,4%). Tuy vậy, có một 

số xã trong huyện Triệu Phong đạt tỷ lệ thấp, đặc biệt là tỷ lệ nước sạch. 

Để nâng cao tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch, trong Đề xuất dự án “Nước 

sạch và Vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biển đổi khí hậu” giai đoạn 

2021-2025 vốn vay Ngân hàng Thế giới có đề xuất tiểu dự án Hệ thống cấp 

nước sạch liên xã vùng Đông Triệu Phong để cấp nước cho 18.421 hộ thuộc 14 

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 và 

xã Triệu Thành. 

Kiến nghị: Riêng phần cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Ái Tử, không thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT. Kính đề nghị HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh có ý kiến đối với Công ty CP nước sạch Quảng Trị để sớm giải 

quyết kiến nghị của cử tri. 

3. Ý kiến cử tri: Cử tri nhiều xã huyện Hải Lăng kiến nghị: Tỉnh quan 

tâm đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt cho nhân 

dân vùng Hải Ba, Hải Hưng, Hải Quế, Hải Dương, Hải An, Hải Khê; xí 

nghiệp cấp nước Hải Lăng dùng nguồn nước Sông Nhùng cung cấp, mặc dù 

đã qua khâu xử lý nhưng nước bị phèn, áp lực nước yếu, không đảm bảo vệ 

sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Đề nghị các cấp quan tâm cho xây 

dựng nhà máy đảm bảo nguồn nước sạch hơn cho nhân dân. 

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

 -Về cấp nước sinh hoạt xã Hải Ba: Năm 2012, bằng Nguồn vốn CTMTQG 

nước sạch và VSMT nông thôn đã đầu tư Dự án cấp nước sinh hoạt xã Hải Ba. 

Đến năm 2016, dự án đã cấp nước được cho các thôn, Đa Nghi, Cổ Lũy, Ba Du 

và một phần thôn Phương Lang thì Chương trình MTQG nước sạch và VSMT 
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nông thôn kết thúc nên không đủ vốn để cấp tiếp cho một phần thôn Phương 

Lang và thôn Phú Hải.  

- Về cấp nước sinh hoạt cho xã Hải Hưng: Ngày 30/8/2021, HDND tỉnh đã 

có Nghị quyết số 127/NQ-HDND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 

“Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung vùng nông thôn, tỉnh Quảng Trị” giai 

đoạn 2021-2025, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng 

với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng. Trong phạm vi dự án có phần cấp nước sinh 

hoạt cho xã Hải Hưng và xã Hải Quy và vùng phụ cận. 

- Về cấp nước cho xã Hải Quế, Hải Dương, Hải An, Hải Khê: Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ Nông nghiệp và 

PTNT 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 2021-2025 vốn vay Ngân hàng 

Thế giới Tổng vốn đầu tư: 693,307 tỷ đồng.  Hiện nay Đề xuất dự án đang được 

bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (lần 

3) Trong phạm vi điều chỉnh, bổ sung dự án lần 3, tiểu dự án Hệ thống cấp nước 

sạch liên xã vùng Nam Hải Lăng sẽ cấp nước cho 09 xã trong đó có xã Hải 

Dương, Hải Quế, Hải Khê và xã Hải An. 

* Kiến nghị: Đề nghị HĐND, UBND tỉnh bố trí kinh phí bổ sung để hoàn 

thiện công trình cấp nước cho xã Hải Ba. 

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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