
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRIỆU PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  510 /BC-UBND Triệu Phong, ngày 30 tháng 12 năm 2021 

              
BÁO CÁO 

Giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, 
HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

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

Quảng Trị về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ 

họp thứ 6 khóa VIII; căn cứ nội dung ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải 

quyết, UBND huyện báo cáo như sau: 

1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn  

1.1. Cử tri xã Triệu An kiến nghị: Đê kè của 2 thôn Tường Vân và An Xuân 

sạt lở nghiêm trọng từ năm 2020 đến nay nhưng chưa được khắc phục, đề nghị 

lãnh đạo tỉnh quan tâm. 

Trong năm 2020 do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt gây thiệt hạ rất lớn về tài 

sản trên đại bàn huyện, từ nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ huyện Triệu Phong đã 

tiến hành đầu tư sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng do thiên 

tai gây ra với kinh phí hơn 10,0 tỷ đồng. Với tuyến đê hư hỏng đoạn qua thôn 

Tường Vân, An Xuân xã Triệu An trong điều kiện ngân sách còn khó khăn 

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Triệu An tiến hành bố trí biển báo nguy hiểm, 

làm barie chắn và gia cố tạm thời các vị trí bị xói lở nguy hiểm ảnh hưởng điến 

giao thông đi lại, an toàn của người dân, đồng thời UBND huyện đã có Tờ trình 

số 04/TTr-UBND ngày 04/01/2022 gửi UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư 

khắc phục hư hỏng công trình trong thời gian tới. 

1.2. 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 và quan tâm hỗ trợ đầu tư 

xây dựng Kè ở khu vực thôn Đại Thượng Hạ, hiện nay đã sạt lở đến gần khu vực 
nhà dân. 

Trên địa bàn xã Triệu Long, trong năm 2021 do ảnh hưởng của thiên tai 

năm 2020, từ nguồn ngân sách tỉnh hổ trợ UBND huyện đã bố trí khi phí gần 700 

triệu đồng để đầu tư sửa chữa khắc phục kênh mương bị hư hỏng do thiên tai trên 

địa bàn xã, từ nguồn ngân sách của tỉnh BQL DA các công trình NN&PTNT đã 

đầu tư gia cố hộ chân chống sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thông Đại 

Thượng Hạ, xã Triệu Long; trong thời gian tới để đảm bảo khắc  phục hư hỏng 

các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Triệu 

Long, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương tiến hành rà soát, đánh 

giá hiện trạng và kiến nghị đề xuất đầu tư xây dựng các công trình giao thông, 

thủy lợi trên địa bàn xã nhằm giúp người dân an tâm sản xuất. 

1.3. Cử tri xã Triệu Trung, Triệu Tài kiến nghị: hiện nay dọc bờ sông Vĩnh 

Định đoạn từ Triệu Tài về Triệu Trung bị sạt lở nghiêm 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 nhân dân ổn định đời sống và sản xuất. 
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Với tuyến kè chống sạt lỡ dọc sông Vĩnh Định đoạn khu dân cư Tả Hữu. 

Hiện này tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện đang diễn ra rất nghiêm 

trọng (thuộc lưu vực sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Định). Đặc biệt trong đợt mưa 

lũ lịch sử năm 2020 đã làm tình hình sạt lở bờ sông diễn ra ngày càng nguy hiểm, 

ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ dân ở ven sông. UBND huyện đã 

có Báo cáo số 05/BC-UBND ngày 11/01/2021 gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp 

và PTNT về nhu cầu kinh phí khắc phục hậu quả do mưa lũ, trong đó có đề xuất 

kinh phí gia cố sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn đi qua khu dân cư Tả Hữu và các 

khu vực dân cư trên tuyến. Hiện nay, UBND tỉnh đã cấp kinh phí để huyện triển 

khai thực hiện công trình Khắc phục sạt lỡ bờ sông Vĩnh định đoạn qua thôn Mỹ 

Lộc, xã Triệu Hòa với kinh phí 3 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão 

năm 2021. Đối với các đoạn tuyến khác, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị, đề 

xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục sạt lỡ đảm bảo an toàn cho người 

dân. 

1.4. Cử tri xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài kiến nghị: cơ quan chức 
năng đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng. 

Để việc kiên cố hóa kênh mương nội đồng hiệu quả, đề nghị UBND các xã: 

Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài rà soát tình hình thực tế, căn cứ Nghị quyết của 

Huyện ủy và Đề án của UBND huyện về huy động hiệu quả các nguồn lực xây 

dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng 

đến năm 2030 để đề xuất thực hiện. Đối với các tuyến kênh hiện đang bị hư hỏng, 

xuống cấp cần khắc phục khẩn cấp để đảm bảo phục vụ sản xuất, UBND xã căn 

cứ vào nguồn vốn hỗ trợ từ Nghị định 62/2019/NĐ-CP để sử dụng kinh phí thực 

hiện sửa chữa, khắc phục. 

2. Về xây dựng cơ sở hạ tầng 

2.1. Đường dây điện hạ thế đi qua xóm Tuần, thôn Hà Tây, xã Triệu An sát 

với nhà dân nhưng không có vỏ bọc nhựa nên không đảm bảo an toàn cho người 

dân, dẫn đến chết 01 người. Cử tri đề nghị ngành có thẩm quyền chỉ đạo điện lực 
Thành Cổ, điện lực tỉnh rà soát, khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân. 

Qua kiểm tra thông tin phản của cử tri: đoạn tuyến nói trên là đường dây 

22kV nhánh rẽ đi Cảng cá Cửa Việt, từ khoảng cột 106 đến 117 thuộc tài sản 

Cảng cá Cửa Việt quản lý. Điện lực Thành Cổ là đơn vị khai thác, vận hành và 

thông báo an toàn đối với đường dây. 

Để có cơ sở giải quyết kiến nghị cử tri: Đề nghị chính quyền địa phương 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trạng 

đường dây, rà soát ý kiến kiến nghị, có văn bản gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Chủ đầu tư công trình) để được xem xét, đầu tư cải tạo đường 

dây, đảm bảo an toàn cho nhân dân. 

2.2. Các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn xã Triệu An như: dự án 

kho xăng dầu Việt Lào, dự án Bến cảng CFG, 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; cầu qua thôn Tường Vân đã khởi công, nhưng thi công 

chậm, gây trở ngại cho việc đi lại của bà con, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, đôn 
đốc đẩy nhanh tiến độ. 



3 

 

 

 

- Dự án kho xăng dầu Việt Lào: Công ty cổ phần đầu tư Xăng Dầu Việt 

Lào đã có Văn bản gửi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị điều chỉnh tiến độ 

thực hiện dự án đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến các 

sở, ngành và địa phương để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Dự án Bến cảng CFG: Dự kiến khởi công thi công công trình vào tháng 

12 năm 2021.   

- Dự án mở rộng khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền: Đã hoàn thành bàn 

giao mặt bằng tháng 10/2021, tuy nhiên, trong quá trình triển khai, xét thấy địa 

chất tại cầu Hà Tây có sai khác so với thiết kế đã được phê duyệt phải điều chỉnh 

giải pháp thi công; thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, dẫn đến 

nhà thầu thi công chưa triển khai trở lại. 

2.3. 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. 

Việc nâng cấp Cảng cá Cửa Việt chưa được triển khai thi công do đang 

thực hiện công tác GTMB. 

2.4. Cử tri xã Triệu Sơn kiến nghị: Đường dự án kết nối cảng Cửa Việt đến 

các xã phía Đông của huyện Triệu Phong và Hải Lăng và khu kinh tế Đông Nam 

tổng chiều dài hơn 43km, riêng Triệu Phong được 4km. Trong đó đoạn từ chợ 

Cạn đến Triệu Trạch hiện nay đã xuống cấp hư hỏng nặng nhưng chưa được 

quan tâm đầu tư. Kiến nghị cấp trên cần có sự quan tâm đầu tư đồng đều trong 
dự án này. 

Dự án kết nối cảng Cửa Việt đến các xã phía Đông huyện Triệu Phong và 

Hải Lăng và khu Kinh tế Đông Nam thuộc dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển 

toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2) được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán tại Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 18/8/2020, trong đó có 

đầu tư nâng cấp đoạn từ đường ĐH.43 (ngã tư Chợ Cạn) đến đường ĐT.583 dài 

3,3km. Đoạn từ  Chợ Cạn đi thôn Linh An xã Triệu Trạch dài 3km chưa được đầu 

tư; mặt đường rộng 3,5m, đã hư hỏng xuống cấp nhân dân đi lại rất khóa khăn, 

mất an toàn giao thông. Phòng đã tham mưu UBND huyện văn bản số 

2415/UBND-CT ngày 09/7/2021 v/v đề xuất danh mục bảo trì công trình đường 

bộ năm 2022, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có chủ trương đầu tư. Đề nghị, UBND 

cấp tỉnh quan tâm bố trí kinh phí, thực hiện đầu tư công trình, đáp ứng nhu cầu đi 

lại, an toàn của người dân. 

2.5. Cử tri thôn Bích Khê, xã Triệu Long kiến nghị tỉnh quan tâm hệ thống 

thoát nước của thôn (trong đợt mưa đầu tháng 8/2021) có hơn 100 hộ dân của 

thôn ngập úng kéo dài, hoa màu hư hỏng, đường giao thông ngập nước, làm ảnh 
hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân). 

Trong năm 2021,từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ UBND huyện đã tiến hành 

hỗ trợ kinh phí  nạo vét tuyến kênh tiêu thoát đoạn từ cầu An Mô đến hói thuận 

trên địa bàn xã Triệu Long. Trong thời gian tới để khắc phục tình trạng ngập úng 

kéo dài làm hoa màu hư hỏng, đường giao thông ngập nước ảnh hưởng đến sản 

xuất và đời sống của nhân dântrên địa bàn xã Triệu Long đặc biệt đoạn qua thôn 

Bích Khê xã Triệu Long, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Triệu Long tiến 
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hành rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp khắc phục để UBND huyện 

xem xét nhằm khác phục tình trạng ngập úng xảy ra trên địa bàn xã trong thời 

gian tới. 

2.6. Cử tri xóm 6, thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành kiến nghị: xóm dân 

cư nằm ở giữa con đường ĐH44 và kênh mương thủy lợi N1A1 đi qua (gồm 76 hộ 

dân), khi mùa 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 máng cho nước tưới về An 
Hưng, Phú Liêu để giảm bớt thiệt hại cho nhân dân do mưa lũ gây ra. 

Đối với tuyến kênh N1A1: Đã có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa bằng 

nguồn vốn điều lệ của công ty TNHH MTV QLKT CTTL tỉnh Quảng Trị theo 

Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị. Hiện 

nay chủ đầu tư đang tiến hành chuẩn bị bàn giao mặt bằng để thi công công trình. 

2.7. Cử tri xã Triệu Phước đã nhiều lần kiến nghị với tỉnh quan tâm, xây 

dựng kè đập tràn qua cống Thái Lai thuộc đường DDH46 cho nhân dân đi lại 
trong mùa mưa lũ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. 

Công trình tràn thoát lũ qua đập Thái Lai cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của 

nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ việc đi lại của Nhân dân gặp rất 

nhiều khó khăn do cao độ mặt tràn thấp, mực nước trên mặt tràn sâu (khoảng 

1,5m) gây chia cắt giao thông. Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 

976/UBND-NN, giao Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính tổ chức kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp đầu tư. 

Ngày 09/7/2021, UBND huyện đã có Văn bản số 2415/UBND-CT về việc 

đề xuất danh mục kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2022 đề nghị Sở 

Giao thông vận tải quan tâm xem xét, giải quyết, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có 

chủ trương thực hiện. 

3. Về lĩnh vực tài nguyên môi trường 

3.1. Cử tri xã Triệu An kiến nghị: Các hộ dân ở dọc đường Quốc lộ 49C đã 

sinh sống từ lâu năm nhưng có rất nhiều hộ không được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất vì nằm trong quy hoạch, đề nghị tỉnh quan tâm. 

Yêu cầu các hộ gia đình thuộc diện trên nếu có nhu cầu cần lập hồ sơ đăng 

ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình các cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định. 

3.2. Cử tri xã Triệu Long kiến nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan về 

việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau khi có dự án 

chuyển đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng, vì thực tế diện tích đất của nhân dân bị sai lệch 

so với ban đầu nên nhân dân rất bức xúc. 

Đề nghị, các hộ gia đình, cá nhân khi phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất được cấp đổi có sai sót về thông tin hoặc cấp không đúng ranh giới, diện 

tích thửa đất thì có đơn phản ánh để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết 

theo đúng quy định. 

3.3. Cử tri xã Triệu Long, Triệu Thành kiến nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ 

chương trình nước sạch cho nông thôn để nhân dân yên tâm sử dụng trong sinh 
hoạt hằng ngày. 
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Trong thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch 

cho người dân trên địa bàn, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 98%, 

nhiều nơi người dân đã được dùng nước máy như: thị trấn Ái Tử, Triệu Thành, 

Triệu Thuận,.... Tuy nhiên, do nguồn lực của địa phương còn khó khăn, khả năng 

đóng góp của người dân còn hạn chế nên việc đầu tư xây dựng hệ thống nước 

máy về các vùng nông thôn chưa được thực hiện nhiều, chưa đáp ứng được nhu 

cầu của người dân. Hiện nay, UBND tỉnh đang lập Đề án cung cấp nước sạch trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035 để giải quyết vấn đề thiếu nước 

sạch của các địa phương, trong đó có huyện Triệu Phong. Trong thời gian tới, 

UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị các ngành cấp trên và tìm kiếm các nguồn kinh 

phí để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch đảm bảo sức khỏe cho người dân. 

Hiện tại Sở NN đã có kế hoạch xây dựng  

4. Về văn hoá – xã hội 

4.1. Cử tri xã Triệu Trạch kiến nghị: con em ở thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh phía nam nằm trong đối tượng được địa phương hỗ trợ, nhưng hiện nay 

nhiều người chưa nhận được tiền hỗ trợ; các văn bản của các cấp hướng dẫn hỗ 

trợ dịch chưa cụ thể, gây khó khăn cho cán bộ địa phương đặc biệt ở cấp xã, 

thôn. 

Vấn đề này UBND huyện rất quan tâm và đã có ý kiến nhiều lần, đề nghị 

bà con nhân dân chia sẻ với các cấp chính quyền trong điều kiện nguồn ngân sách 

còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ 

đạo kịp thời đảm bảo chế độ cho người dân. 

4.2. Một vài ý kiến cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà ở cho 
các đối tượng chính sách gặp khó khăn theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. 

Nhà nước có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà 

ở, xây mới 40 triệu đồng, sửa chữa 20 triệu đồng (theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg, 

thực hiện từ năm 2013 đến 2020); đối với hộ nghèo nhà nước hỗ trợ vốn vay làm 

nhà ở 25 triệu đồng/hộ (QĐ/2015/QĐ-TTg, thực hiện từ năm 2015-2020), chưa có 

chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Hiện nay tỉnh đang xây dựng Đề án hỗ trợ 

hộ nghèo về nhà ở nhưng chưa có nguồn lực để thực hiện Đề án. 

4.3. Cử tri các xã kiến nghị: Sau sự cố môi trường biển, sinh viên các tỉnh 

bị ảnh hưởng học tại các trường đại học được hỗ trợ học phí theo chế độ của Nhà 

nước. Hiện nay, con em là sinh viên của các gia đình xã Triệu An, Triệu Vân, 
Triệu Lăng chưa nhận được hỗ trợ, đề nghị tỉnh quan tâm, giải quyết. 

Từ năm 2018 đến nay, huyện đã thực hiện chi trả cho 568 đối tượng của các 

xã Triệu An, Triệu Lăng, Triệu Phước, Triệu Vân, Triệu Độ, tổng kinh phí 

4.045.429.900 đồng. Riêng xã Triệu An đã chi trả cho 134 đối tượng, kinh phí 

940.059.000 đồng, không có hồ sơ tồn đọng tại Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội. Từ tháng 8/2021 kinh phí hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng sự cố môi trường 

ngừng chi trả theo Văn bản số 36/BTC-TCHCSN, ngày 20/6/2021 của Bộ Tài 

chính v/v hoàn trả kinh phí đền bù hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển theo 

các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện thông báo cho các xã; đồng thời dừng việc 

thụ lý hồ sơ theo quy định. 
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5. Về lĩnh vực nội chính 

5.1. Cử tri xã Triệu Sơn kiến nghị các cấp giải quyết về ranh giới thôn Linh 

Chiểu, xã Triệu Sơn và thôn Phú Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng. Năm 2020, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 18/6/2020, giải quyết 
vấn đề ranh giới giữa thôn Linh Chiểu xã Triệu Sơn và thôn Phú Hải xã Hải Ba 
nhưng nhân dân thôn Linh Chiểu chưa đồng tình vì nhận thấy không phù hợp với 

thực tế và hiện trạng. Dựa theo văn bản đại diện bô lão hai làng ký kết trước đây, 
ranh giới truyền thống từ xưa để lại, hiện nay vẫn còn và hai thôn đã sản xuất, 
trồng cây rõ ràng. Cử tri thôn Linh Chiểu kiến nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra lại Bản 

đồ 299 trước đây để phân định ranh giới, vì thực tế thôn Linh Chiểu từ trước đến 
nay sản xuất trên vùng đất đó. 

Vấn đề này UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 

18/6/2020 về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa thôn Linh Chiểu 

xã Triệu Sơn và thôn Phú Hải xã Hải Ba, UBND huyện đã chỉ đạo cấp ủy chính 

quyền xã Triệu Sơn tiến hành tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm 

theo quyết định trên. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử 

tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII, UBND huyện kính báo cáo quý 

cấp được rõ./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- CT, PCT; 

- CPVP, CV; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 

Phan Văn Linh 
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