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KInh glri: 
- Giám dc các S&, Thu tru&ng ban, ngành cAp tinh. 
- Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô. 

Thithng trirc HDND tinh Quâng Trj có báo cáo s 21 8/BC-I-IDND tinh 
ngày 21/7/2019 v tng hçrp kin, kin nghj c1r tn giri den kS'  hçp thir 16 khóa 
VII (sao giini kern), UBND tinh có kin nhix sau: 

1. Giao Giám dc các Si, Thu tni?mg ban, ngành lien quan và Chü tjch 
UBND các huyn, thành ph& thj xâ, can cir 2 kin, kin nghj cü tn thuc thAm 
quyn cüa Sâ, ngânh, dja phucing, t chüc kim tra thirc t, xem xét, dixa ra 
trInh giâi quyt và báo cáo HDND tinh. 

2. NhIthg kin, kin nghj cUa cCr tn thuc thâm quyên cüa UBND tinh, 
các dan vj tham mini UBND tinh ni dung giâi quyt, trá Ru. 

Lixu 2 ni dung trã läi kin nghj, ngAn g9n, cp nht dAy dü kt qua dã 
.9. . .. .,. h giai quyet den thai diem bao cao, de xuat cii the huong giai quyet tiep theo, thai 

han giái quyt. Các kiên nghj v: ChInh sách an sinh xã hi, sir diing dAt, o 
nhim môi truông, cAp nithc sach,  süa chüa, nâng cAp h tMng giao thông cAn 
discic trá l&i và giái quy& dCrt dim. UBND tinh sê trá lai các báo cáo không dat 
yeu cAu. 

Riêng di vOi nhCtng ni dung dã kin nghj nhiu lAn theo mJic ii, yêu cAu 
các dan vj tp trung giâi quyt di.rt dim. 

Báo cáo theo mic (1) gCri v I-IDND tinh sau khi t chirc kiém tra thrc té, 
xem xét, giãi quyt tnrâc 30/10/2020 vâ theo miic (2) gài v UBND tinh chm 
nhAt ngày 20/10/2020 và qua dja chi email: tranhonghanhquangtri.gov.vn  d 
tng hçup. 

Yêu cAu các don vj thirc hin nghiêm tüc./ 

No n/ian: TM. U'c BAN NHAN DAN 
- Nhu tnên; TICH  ' 
- CT, các PCI UBND tinh; 
- CVP, các PVP, CV; t1--'  . 
- Liru: VT, TH(H). /i;/ 4.. 
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BAO CÁO 

Tng hcrp kin, kin ngh cüa cfr tn 
fri dn Ky bQp thfr 16, HDNI) tinh Khóa VII 

Thithng trrc HDND tinh tng hqp nhng S' kin, kin nghj cüa cir tn sau KS' 
hQp thr 13 và truOc KS' hc)p thx 16, HDND tinh Khóa VII ti 25 diem tiêp xüc 

A A 

tn ye nhthg nhóm van de sau: 

I. Y kin, kin nghi cüa cfr tn 

1. V linh vyv nông nghip 
Ci tn nhiu x trên dja bàn tinh kin ngh: Nam 2019, trén cija bàn các xä bj 

ãnh hu&n nng ct'ia djcb tâ lqn Châu phi, lixc luçrng thani gia dp djch thrc hin 
theo Quyet djnh s 186 1/QD-UBND ngày 23/7/2019 cüa UBND tinh Quãng trj 
"V vic quy djnh kinh phI h trçi cho can b thu y và nhthig nguñ tham gia 

phông, chông djch bnh dng 4t trên dja bàn tlnh Quãng Iii" vn chixa duqc cap 
kinh phI h trçi. Dê nghj tinh quan tam sam h trçl nguôn kinh phI nói trên dê kjp 
th?ii dng vien liic krcing làni cong tác chng d4ch. 

Cu tn thj xä Quãng Trj kin nghj: Trong th?ñ gian djch Covid-19, nhiu 
ngir&i dan lao dng thic sr gp khó khn nhung khOng ducrc h trçl theo Nghj 

quyêt s6 42/NQ-CP và Quyt djnh s 15/QD-T'Fg, vi diii nhu: ngu?ii lam thuê ti 

các quán an, quán nhu, cà phê, giâi khát, karaoke; Thçi cAt tóc, gi dâu, lam dp; 
Ngithi lam ngh bc vác tii các c sâ nhó lé, di lv... không thuc trong quy djnh 
h trçl; ngthi lái xe, phi x tâi nhO chuyên chà hang; ngtthi trông gi tré ngoài 
cong 1p, giáo viên trueing m.m non ngoài cong lap. D nghj HDND tinh quan tam 

xem xét. 
Cii ti-i xA Gio Hãi (Gb Linh) d nghj vic khai thác dánh bt thüy hâi san 

trên bin gp nhiêu khó khan, do không n.m duçic yang 1nh haL 1nh th trên 
biên. VI 4y, kin nghj vâi Sâ Nông nghip - Phát trin nông thôn và các ngành 
chüc nãng lien quan cp tinh t chüc hu&ng dan, t.p hun cho ngu dan ye vn d 

lnh hài, lnh th trên bin, d thun tin trong vic dánh bt và tnich xut duçrc 
nguôn gc hài san. 

Y ken cüa cü ti-i huyn Vinh Linh: Cu tn x Vinh Chip d ngh S& nông 
nghip và phát tnin nOng thôn, COng ty c phãn thüy lçri kháo sat và no vet h 
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thng tiéu ñng (don khu vrc HTX Lai BInh giáp song Cu Din) và sra cha 
kênh dan nuâc h thông dp Bàu Nhum do bj hu hông a mt sO vj trI vi mua lii 

nhüng nàm truac lam bOi lap rung san xuât cüa nhãn dan; ca tn xã VTnh Scm Va 

xâ Vinh Chap Co kián cac thôn ciia xA so dan dông, nguOn nuOc sü ding bj nhim 

phèn nng, nhüngnàm tnthc dä ducic chucing trInh nuâc sch nông thôn Quãng Tn 

dâu tu h thông cap nuâc nhung không phát huy duçic hiu qua. Cr tn cOa 2 xA d 
nghj ngành chixc nàng nghiên cru cO giài pháp cap nu&c hçp v sinh d nhân dan 

sr dipg; ci'r tn các xA VTnh 0, VTnh Khê, Vinh Ha dê ng ngành chüc näng h trcc 

ngithi dan h thông cap nuâc sinh hot nhu giêngdào, giêng khoan, nhât là vào 
nhUiig tháng khô hn cao diem, nhân dan các xA mien nüi không có nuâc sinh hot 
hçip v sinh; thtri xä VTnh Scm dê nghj Sâ Nông nghip và Phát trién nOng thôn 
tinh khão sat dâu tu', nãng cap h thông kênh ti.rOi nuOc vi xâ Vinh Scm là dla 
phucmg a cuoi nguôn h thông thüy lçii La Ngà nén trong san xuât nông nghip 
luOn bj thiêu nuàc. 

CT tn Phu&ng Bong Lucing có kin: hin nay vn d cp nu&c d phc viii 

san xuât thiêu kjp thii dn den hn han gay mat mi1a v1 he thu, dê nhj Cong ty 

cong trInh thüy lçii Gio Cam Ha tie xuAt UBND tinh chi do Cong ty diêu tit nuâc 

dam bâo ph%ic vi san xuât. 
kin cüa ci'r tn huyn Gio Linh: Cir tn x Hài Thai kién nghj: Trén tija bàn 

xâ có 03 ho chüa nuâc (Ho s 1, sO 2, s 03) do Cong ty TNHFIMTV Cao su Quãng 

tn quãn l. Näm 2019, huyn Gio Linh và xA Hài Thai dA lam vic vâi Cong ty và 

tie nghj COn ty giao l?i din tIch 03 ho chira nuàc cho xã quãn l tie ph'çic vii ti.rôi 

nurc san xuât nông nghip. Sau cuc lam vic Cong ty TNHHMTV Cao su Quáng 

tn dâ thông nhât bàn giao cho xä quãn l ho chüa nuâc s 3 d phic vi miric dIch 

tuâi nuâc cho san xuât nông nghip cOa xa, nhung lông ho cn, chua ducic no vet. 

VI '4y, d nghj tinh quan tam, khâo sat và h trçi kinh phi no vet lông ho chira 

nuóc tie phic vi bà con tuâi nuâc trong san xuât nông nghip; 

Cr tn xã Gio Hài (Gio Linh) kin nghj nguôn nuàc bà con nhãn dan dang sir 
ding bj nhim phèn, nhim mtn gay bênh, ãnh huang den d?i song cüa nhãn dan. 
D nghj tinh, huyn quan tam dAu tu' dir an nuâc sch tie phiric vii d&i sng và sinh 

hot cüa nhãn dan. 
Cu tn xâ Gio Quang kin nghj: Hin nay trên tila bàn xA dA duçic tinh quan 

tam b tnI ngân sách, dirT an h trçl 500 h dan dA Co nuàc may tie phl?c vi sinh hoat. 

Tuy nhiên, do ãnh huàng cüa o nhim nguôn nuOc thai khu cong nghip Quán 
Ngang và Dn Cl c, ncii chi'ra kho sling dn cüa M5 ngiy - khu tái djnh Cu Xóm 

- Trc Lam, ngun nu&c bj ô nhim cOn hcrn 200 h dan chua có nguôn ntràc 

sach d sinh hoat. D nghj tinh quan thin bô trI ngãn sách tiâu tu nuâc sach cho 

nhân dan sl:r ding d dam bào sac khôe cho nhãn dan. 
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2. V lTnh vyv xáy dung, giao thông vn tâi 
Cir tn xâ Trung Son (Gio Linh) tip tiic kMn nghj, hin nay b? narn song Bn 

Hãi don 9ua dja bàn xà Trung son bj st là nghiêm trQng, mt so don bj xói là an 

sâu vào dat yuan các h dan và hành lang duông tr 1- 2 met, lam ãnh hu&ng den 
tuyên duàng T100 và &ràng tinh 1 76 (Cu) và tài san cüa nhân dan a 4thôn song 

d9c b?i song. D nghj UBND tinh kim tra và Co giái pháp xây durng kè chông xói là. 

Cfr tn xâ Hãi Phong (Hãi Lang) cO kin: Kin ngh tinli quan tam du tu 
xây thjng câu Câu Nhi HOa (hen dO Eo) tao diêu kin thun lcii cho nguài dan di la 

và san xut (cau giOa tinh Quãng Trj và Thra Thiên Hue); Câu Câu Nhi a xä Hãi 

Phong (xA Hài Tan cü) xay dimg dâ lâu, hin dã xuông cap nghiem tr9ng, trong khi 

lucing phucmg tin qua lal nhiêu, tiêm an nhiêu nguy him. Kinh dé nghj tinh quan 

tâmdâutuXâY dirng. 
Cu tn xâ Trung Giang (Vinh Linh) phãn ánh den hãi dang duqc 1p dt dim 

cui (tInh tir bi biên tr& ra) trén kè chän sOng biên phia nam Cüa Thng dA hu hOn 

không boat dng hon mOt nãm qua, ãnh hu&ng trong vic tàu thuyén hành nghê 

trên bin ra, vao luông lch Cta Tüng, nhât là khi CO giông to vào ban dêm, bà con 

hãnh nghê gân b& vào cüa bién gp khó khän do không có den tin hiu d xác dnh 

luông lch. Dê nghj các ngãrih lien quan, quan tam sam khäc phuic süa chfa 1p dt 
den hái dang trên ké chän sOng bin phIa nam Càa Thng, tao diêu kin cho bà con 

hành trên bin ra, vào cüa biên an toàn. 
kin cüa ci'r tn huyn Triu Phong: Cr tn các xA Triu Son, Triu An, 

Triu Lang, Triu Van, Triu Trach dé nghj cap trén CO chInh sách d sam thu hiit 

các dr an dâu ttx tai khu kinh tê DOng Nam Quãng Tn, can "U tiên các drãn không 

gay ô nhim môi truxàng và thu hit nhiêu lao dng d gOp phãn giài quyt cong an, 

vic lam cho lao dng tai dla phuong. 

Cu tr xâ Triu An, Triu Van, Tniu Lang tip tic kin nghj UBND tinh 

quan tam dâu tu h trçl náng cp tuyén duàng Quôc phOng, co sâ ha tang giao 
thOng yen bi&i và h th6ng din phic vii cho vic phát trin kirih t vng bin và 
nuOi trông thiy san cUa nhan dan. 

Cu tn xA Triu Thãnh d nghj tinh chi dao dy nhanh tin d thi cOng cong 

tnmnh duàn DH37, hin nay mt sO hO cOng duqc dào len nhung khOng thi cong và 

rat nguy hiem cho bà con khi thani gia giao thông. 

Cfr tn xâ Tniu Giang d ngh cAp trén co k hoach trin khai sam vic xay 

dmg câu Ben Li tntthc müa mua ill. 
cu tn Phuàng Dông Lucing (Dông Ha) Co kin: Xu&ng 500 thuc Cong ty 

ô tO s 6 (nàxn trén ctuOng L thuemg Kit, Khu ph 1) hoat dng không hiu qua, 

dê lang phi qu5 dat, dé nghj tinh thu hOi; Phãn hiu dai hçc Hu hin nay khOng sü 
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ding, ht src lang phi, d ngh UBND tinh Co huàng xr l d chuyên di mic dIch 

sir ding, tránh lang phi. Dê ngh UBND tinh di di bAi thch cao xi mäng ra khOi 

khu dan cu, do khu vrc nay khói bii gay 8 nhiêm môi tnthng cho bà con nhân dan 
song trong khu virc lan cn; Khu cOng nghip Nam Dông Ha do Ban Quãn l khu 
kinh té tinh quãn 1 cO quy hoach khu dat trng cay xanh cách ly dQc du&ng Hng 
Vuing (phIa truóc Bnh vin tinh và So Nông nghip và Phát trin nông thôn) tuy 
nhiên nhiêu nm nay không dâu tu nên các h dan chãn thà trâu bô lam rnt cành 
quan do thj, dê nglij tinh quan tam dâu tu diêu chinh quy hoach xây drng khu lam 
viên d tao cánh quan do thj. Dê nghj UBND tinh xem xét vic dâu tu nhà may 
Nhit din chy bang than tai Hái Lang, nghiên cCru k5' cong ngh dua vào dâu ttr, 

tIjTh hcip l' và nhât là v.n dê ãnh huOng môi truOng. 
Cr tn thj xã Quãng Trj kiin nghj: Hin nay du&ng An Don- Thucing PhuOc 

dang duçic thi công, day là con dtrOng chInh vào trung tam phuOng An Don và CáC 
khu dan cu cOa phumg, tuy nhiên lông du&ng hep (3,5m), lucng xe hru thông trên 
di.thngquá nhiêu, trçng tâi iOn nên không dam bâo an toàn cho ngithi dan di laj VI 

4y, dé nghj các cap, các ngành lien quan xem xét mO rng them lông duOng; các 

cap, các ngành quan tam cho tu sra con duOng Din Biên Phü di qua 3 thôn thuc 
xA Hâi L, hin nay dA xuon cap tram tr9ng, day là con thrOng huyt  mach nôi tir 

nhà thO La yang len dâu môi nhà thO Thach Han; tuyên thrOng Trãn BInh Trçng 

hin nay xung cap nghiêm trçng, do truOc day lam duOng thi cong tuyên tránh 

QL1A, d ngbj SO GTVT - BQLDA sOm nâng cp thâm nhra trâ laj mt bang 

duOng, tao diêu kin di 1a cho ngtrOi dan. 

Cu tn các xa Vinh Giang, Vinh Thai, VThh Scm, VrnhChp huyn Vinh Linh 
kiên nghj: UBND tinh quan tam dâu tu xây ding ccr sO ha tang 0 cun cong nghip 
thi trãn Cia Ti'ing, huyn Vmnh Linh; ho trçc xây dmg doan duOng tü thôn Mach 
Ntthc, xA Vinh Thai, huyn Vinh Linh dn giáp vOi dja phn tinh Quãn BInh bâo 

d
thun lçri cho nguM dan di lai; SO Giao thông vn tài khào sat dâu tu doan 

thrOng d9c bO bin tr thôn Mach NuOc xã Vinh Thai di thôn Ngu Thüy Nam, xâ 
Ngu Thüy, huyn L Thüy, tinh Quãng Binh d plwc vii bà con nhan dan di lai và 
giao thucrng glia 2 dja phuong; khào sat tuyên thrOng tr thôn Hu5'nh Xá Ha (xã 
Vinh San) len duOng mon Ho Chi Minh d pbic vi bà con di lal và san xuât; dâu 

tr xây drng c.0 bj sp 0 thOn Tan Djnh, dông th&i khão sat dâu tu xây drng 2 câu 

tai thôn BInh An và thôn Lai BInh vi 2 c.0 nay dja phucmng xây drng näm 1976, 

hin tai cu yu và cO nguy co sp bat dr lác nào. 

Cu tn huyn Hài Lang kin nghj: Hin nay, tU4 duOng di qua canhdng 
thon An Thcm, xa Hái Phong (khoang 3km) da duçic do dat cap phoi nhung ye mua 
mua, lii vic di lai cüa bà con, dAc bit là vic di h9c ciia con em trong thOn gp 
khó khän. Kmnh dê nghj cp trên xem xét, quan tam h trçl kinh phi d xây dmg be 
tong boa thrOng giao thông, kt hqp giao thông ni dông nh.m phic vycho san 

xuât nông nghip và di lai 
cüa bã con, con em hçc sinh trong thOn Hi Diên, dông 
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thii ghp cho dja phuang dt thrcic rnt tiêu chi quan trpng trong qua trInh xây 
dmg nông thôn mài kiu mu; các cap quan tam dâu tu kInh phi dâu tu h thông 
din chiu sang ti Quôc 1 1A (don tir câu tràng den ngA 3 Long H.mg); duing 
tránh tuyn Qu6c 1 IA, don di qua thj xâ Quãng Trj có dim dâu ni, dim vuôt 
vói dträng Quc 1 lA chua hcip 1, kin nghj vài cap có thm quyên kjp thii xir 1; 
tai ngA t.i giao nhau giUa durng Trung tam tric dQc Khu kinh té Dông Nam và 
dum DT 582 ââ xãy ra nhiêu vi tai nan, có viii gay chét ngir&i. Cu tn kién nghj 
các cap 1p dt bién báo giàrn thc d, xãy drng gà giãm tôc d) dé hn ché tai non, 
dam bão an toàn giao thông. 

Cr tn x Gio Quang (Gio Linh) phãn ánh vic thit ké thi cong c6ng tiêu di 
qua durng xuyên A cao hon so vài bémt runA$, lam ngp ñng 20 ha dat san xuât 
lUa caHTX Quang H, ãnh hu&ng den san xuat và d&i song ciia bà con; cü tn d 
nhiêu lan kiên nghj các cAp kiêm tra, có giãi pháp xr 1 cho nhãn dan, nhung chua 
duçic giâi quyét. Dê nghj tinh chi do các co quan lien quan khão sat 1i dé có bin 
pbáp xü l nhanh gi(ip bà con yen tam san xuât, dam bâo diii song. 

Cir tn huyn Tniu Phong phãn ánh, mc di) dA duçic giám 50% phi qua trm 

BOT Triu Giang nhi.rng can bvà nhãn dan huyn Tniu Phong vn rAt khó khän 
do hang ngày phãi di li nhiêu lan qua trim BOT nay. Vic phâi np phi qua tr?m 
BOT ãnh huâng iOn den hoat dng cüa các co quan, t chüc, doanh nghip và d&i 
song cüa nhân dan trén dja bàn cüng nhu sir phát trién kinh té xã hi cüa huyn 
nhà. Mt khác do?n Quéc l 1 A qua huyn Triu Phong chi mO rng, nâng cap chi'r 
không phâi xây drng m&i. VI 4y, cü tn kién nghj HDND, UBND tinh dé nghj vài 
cap trên cho min phi xe 0 to qua trim BOT Triu Giang di vOi nhüng nguôi sinh 
séng, cong tác và kinh doanh trên dja bàn huyn Triu Phong. 

3. V lTnh vwc dclt dat, tài nguyên môi trw&ng 

* Vê vn d oAt dai, lài nguyen 

Cir tn các xA Gio Quang, Gio Hài (Gio Linh) kién nghj: XA Gio Quang n.m 

trong vüng quy hoch khu kinh té Dông Nani cüa tinh, thrc hin d an do dac cAp 
giAy ching nhn quyn su diing dat thuc Khu kinh té Dông Nam cüa tlnh den nay 
các xâ trên dja bàn huyn Gio Linh thuc trong quy hooch Khu kinh té Dông Nam 
dã duçic do dc, cap giAy chrng nhin quyén sCr ding dAt, niêng dja bàn xA Gio 

Quang vn chua duçic tinh t6 chuc do dc. Be dam bão cong tác quãn l dAt dai, 
quyên lqi nhân dan, dê nghj tinh quan tam sOm trién khai côn tác do dc, cAp di 
giây chfrng nhn quyên sü d%mg dAt cho nhãn dan; ye vAn dê quy hoach dAt cAn 
niêm yet cong khai cho dan biét và phài có quy hoch vi)ng tái djnh cu cho than 

d lam nhà 0 và phát tnién san uAt. 
Cir tn các xà trén dja bàn tinh trong din thirc hin Nghj quyét s 29/NQ- 

HDND tinh de nghj UBND tinh chi do các Ca quan lien quan day nhanh tién d 
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bàn giao mOt phãn din tIch dat rmg cho các dja phuong quãn 1 theo dé an dã 
duqc phé duyt. 

Cir tn phthng Dông Giang (Dong Ha) có kin: Nhân dan sinh sng ti 
Vüng Dông Ngoài khu phô 1 dâ on djnh san xuAt hr lüc thiic hin Nghj djnh 
641ND-CP cüa ChInh phü, hin nay bà con nhãn dan dA lam ho sci dé nghj cap the 
do, nhtmg gp khO khän khi thrc hin PhOng Tài nguyen và Môi tnxàng huyn 
Cam L gay khó khan, dé nghj UBND tinh quan tam x17 l. 

CCr tn nhiu dja phuong trong tinh phãn ánh: Hin nay vic thrc hin mit s 
quy trInh lien quan den thC ti]c cap Giây CNQSDD, diêu chinh Giây CNQSDI) cho 
ngu&i dan, Van phOng dang k dat dai chi nhánh thãnh phô Dông Ha và các huyn 
gay khó khãn, phiên ha dôi vâi ngu?ii dan, dé ngh UBND tinh chi do kiém tra và 
chân chinh. 

* V vdn d mói trut5ng: 

Cu tn xâ Gio Châu, Gio Quang, Thi trn Gio linh kin nghj: Hin nay tai 
Khu cong nghip Quán Ngang Co các nba may ché bin bt cá Hông Drc Vuçrng, 
Phân bón BInh Diên và nhà may g MDF, trong qua trInh hot dng lien tic thai 
khf cO müi hôi, bi gay 6 nhim môi trumg, lam ãnh htrâng den sirc khOe, d&i song 
sinh hot cüa nhãn dan, dé nghj tinh có bin pháp xü l dê dam bâo süc khOe than 

dan. 
C tn xã Gio Quang kin nghj: Hin nay trên dja bàn xA dA ducic tinh quan 

thin bô tn ngân sách, dr an h trq 500 h dan dA cO nuâc may dé phic viii sinh hot. 

Tuy nhiên do ành huàng cüa o nhim nuâc thai khu cong ngJiip Quán Ngang và 
Don Cl di ncii chua kho sung dn cüa M9 ngy - khu tái djnh cu Xóm Ru - Trüc 
Lam nguôn nithc bj ô nhim con han 200 h dan chua có nguôn nuâc sach d sinh 
hoat. Dé nghj tinh quan tam bô trI ngãn sách dâu tu nithc sach cho nhãn dan sir 
dung dam bão si'rc khOe cho nhân d. 

Cfr tn xA Vinh Long(VTnh Linh) d nghj Sr Tãi nguyen Môi tnthng cAn tang 

cu&ng kim tra môi tnthng ti các ca sâ chê biênmii cao su, giây, bao bi tai  dja bàn 

xa VTnh Long, dnh kS' có thông báo các chi so an toãn ye môi trtthng d chInh 
quyên dja phuang và nhân dan duçic biêt. 

cu tn phuäng Dông Li.rang (Dông Ha) kMn nglij: Cong ty K thut 4t tu 

nông nghip tinh kinh doanh ch biên ç,i rung trông gay 8 nhim môi trurng, d 
nghj sam x11 1, tránh gay ãnh huâng den src khOe cüa bà con nhãn dan trong khu 
vvc; hin nay song VTnh Phithc là nguôn cung cap nithc chu yu cho toãn thành 
phO, tuy nhién nuàc thai khu cong nghip Nam Dông Ha xã ra môi truOng chua 
qua xü l ãnh huäng den sue khOe cOa bà con than dan. . .d nghj tinh có bin pháp 
x1I1). 
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Cu tn phuâng Dông Giang (Dông Ha) kiEn nghi: Nguôn nuâc song Hiu 
ngày càng ô nhim do nithc thai vCmg cong nghip Quán Ngang (Gio Linh), ânh 
hu&ng dn môi tru&ng sing, nhAt là ãnh hiring trrc tiép den vung nuôi tOrn DOng 

Giang 2, tOm chat hang bat. £) nghj tinh quan tam chi dao kiêm tra, phan tIch vã 

có bin pháp giái quyt. 

4. V ltnh vwc van hóa - xã hi 
Cr tn thj xA Quãng Trj kin nghj HDND tinh quan tam dAutu Di tIch Thanh 

C& hin nay cong tác don tip thuyt trInh chua dáp üng yéu câu, du khách den 
viêng rôi rôi di ngay không 1uu 1.i trén dja bàn thj xâ. ChInh vi the, cü tn thj xã 

mong mun Trung ucrng, Tinh quan tam du tu them ben trong thành c mt so 
hng mpc cho x1mg tam di tIch ljch si'r Quc gia, và khi huàng dn vien thuyêt 
minh huàng dn khách tham quan can giài thiu kêt nôi mt so diem di tIch khác: 

Ben thâ hoa 2 b& Nam - Bac, di tIch Nghia trting Dan, Trueing Bô Dé... giüp cho 

thj xA cO cci hi d phát triên các djch vii du ljch. 

Cir tn huyn (VTnh Linh) kin nghj: Nba niiâc tip t1c quan tam h trçi sua 

chUa nhà a cho ngu&i có cong theo Quyt djnh s 22/2013/QD-TTg ciia Thii tthng 

Chmnh phii. Hin nay cOn CO mt so dôi tuqng thuc din duçic hrning chmnh sách h 

trçr sua chra nhà. ô, dê nghj tinh can tip tiic rà soát th chuc thc hin; dê nghj 

nành Lao dng Thucmg binh và xâ hOi, ngành thi dua khen thuâng can rà soát các 

ho so chInh sách, các ho so dé nghj cp bang, dôi bang buãn, buy chuo'ng, bang T 
Qu& ghi cong bj ton dçng chua ducic giãi quyêt d k& lun và giãi quy& cho các 

dôi tuqng. 

Cu tn xâ Trung San (Gio Linh) d ngbi tinh b tn kinh phi d cO k hoach 
ton tao, bâo v các di tich ljch su di.rcic tlnh cong nhn trén dja bàn xA. 

5. V linh vrc n3i chInh, pháp c/il 

Ctr tn nhiu xâ, thj tr.n trên dja bàn huyn Triu Phong d nghj tinh quan 
tam, h trçl kinh phI hot dng cho chi b nông thôn, kinh phi hot dng cüa 
Truông thOn, Hi NCT cap xA, cp thOn. 

tn cña các thôn, xâ sau sap nhp huyn Gio Linh kin nghj: Hin nay các 

thôn, khu ph6 và các xa sap nhp di vão hoat dng dng b, hiu qua; tuy nhiên 
vic huang dn và thic hin cap l.i các giây th thy than, k cã giy chüng nhn 

quyén six ding dat cho ngu&i dan ti the thôn, khu ph và các xã sap nhp chua 
duqc thirc hin, nMt là khi lam thu tic giao djch ti ngãn hang gp khó khän. D 
ngh UBND tinh cO chi dao, huâng dn các ca quan chuyén mOn phM hçrp thrc 
hin và cO chInh sách h trçl cho bà con cAp dôi s dO và giAy ta thy than nhàm to 

dieu kin cho ngithi dan trong giao djch dan sir thun lcii. 

cu tn xA A Bung (Dakrong) kin nhj tinh và các Ca quan lien quan trin 

khai, sam chi dao Cong ty C phãn phát then khoáng san 4 th%ic hin vic bàn giao 
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dat cho dja phucxng quãn 19, si'r dimg theo Quyêt djnh so 469/QD-UBND ngày 

20/02/2020c1'iaUBNDtiflh. 
Cr tn xà Triu Nguyen (Dakrong) kin nghj tinh quan tam chi dao, rà soát 

trong vic cap phép khai thác cat sn trén dia bàn xã Triu Nguyen dam báo dung 
theo quy trInh, thu tiic quy djnh, trong do chü trçng vic lay 9 kin cua ngir&i dan 

và chInh quyên dja phumg tai vrng dir kin cap phép. 

Y kin cr tn và cac doanh nghip v tInh trng hoat dng kinh doanh vn tài 
hãnh khách bang taxi trai pháp lut trén dja bàn tiith Quàng Tn, nht là ti dja bàn 
thành phô Dông Ha: Hin nay, trên dla bàn tinh Quáng Trj clii có 03 doanh nghip 

kinh doanh vn tái hành khách bang xe taxi dam bâo các diêu kin trén là Cong ty 

TNHH MTV Mai Linh Quãng Trj, Chi nhánh Hcip tác xA HOa BInh Xanh tai Quãng 
Trj và Clii nhánh COng ty c phân Sun taxi Quáng Til. Tuy nhiên, có nhiêu to chüc, 
cã nhãn hoat dng kinh doanh vn tãi hành khách bang taxi không dam bâo các 
diêu kin trên, ngang nhiên hoat dng cong khai nhu xe mang nhAn hiu Lê 
Nguyen, Thành Qua (hai dan vi nay truâc day cO Giy phép nay dã bj các cd quan 

Nhà nuâc có thâm quyén thu hoi); Xe mang nhãn hiu Quãng Trj Taxi, REBU 

(Hai dcm vi mài thành 1p nhung không có Giây phép kinh doanh), chua k cO hang 

tram "xc dii" tranh giành khách trén khàp dla bàn tinh Quàng Tn. Tmnh trng trén, 

tao ra sir cnh tranh không lành math, phá giá, tranh giành khách gay thit hi cho 

các doanh nghip kinh doanli dung pbáp 1ut; Lain that thu thu Ian, gay thit hai 

cho nãn sách Nhà nuâc. a tn và các doanih nghip dê nghj HDND tinh giám sat, 

yêu câu S& Giao thông van tai, Cong an tinh lam rO các nOi dung sau: NhUng ni 

dung ci7 tn và các doanh nghip nêu trên Co dung thông, nêu dung thI Sâ GTVT va 

Cong an tinh có näm ducic tInh hinh nay thông, tai sao 1a dê kéo dài thu 4y? Tai 
sao các dan vj và cá nhãn hoat dng kinh doanh vn tãi hành khách bang taxi 

thông Co Giây phép mt each cong khai nhung thông bj xir 19 theo quy djnh cüa 
pháp 1ut? Trách thim cia S& Giao thông vn tâi vã Cong an tinh, huâng xü 19 

nhu the nao? Co hay không, vic to chic, cá nhân báo k cho cãc t chrc, cá than 
hoat dung kith doanh bang Taxi trái pháp 1ut mQt cách ngang nhiên thtr&ng xuyên 
và nhiêu nAm nay nhixng thông bj xr 19. 

11. Nhfrng 9 kin, kin nghj nbiu In cüa cfr tn 

* ' kin, kin nghj nhiu l.n chua ducic giài quyt: 

Ci'x tn thj xâ Quãng Trj có 9 kMn: Nguôn rnrâc do xl nghip nuâc thj xA Quãng 

Tij 1y nuàc tr Ho TIch Tuing, xâ Hâi L d si'r ding trong d?i sng hang ngày, 

thông bào dam v sinh, ành huàng rat lan dn si'rc khOe cüa than d trên dja bàn, 

mc dü dà qua khâu th 19. Dê ng1i các cAp quan tam cho xây drng nhà may tai dâu 

mi d dam bão cO nguôn nuâc sach han cho ngithi dan thj xâ và các vCng phi cn 

sr diing (n3i dung nay cz tn d5 ldên nghj tgi /cj) hç'p th& 10, HDND tinh khóa VII). 
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* Kiên nghj dA cO van ban giái quyêt: 

D nghj giái th thôn Ngucxc thuc xA Ba Nang và chuyn giao cho xa Ta 

Long quán 1, dông thii trinh thãnh 1p thôn mài vài ten gi thôn Nguqc thuc xâ 

Ta Long tai Th trmnh s6 1 121ITr-UBND ngày 19/6/2020 dâ gri UBND tinh và Sà 
Ni vi dê giài quyt theo th.m quyên quy djnh. Den nay, chua có kt 9uá, d nghj 

UBND tinh, Sà Ni vi giãi quyt sam. (UBND tinh dà co Ti trinh so 31 30rFTr- 

UBND ngãy 13/7/2020). 
Trén day là tng hcrp các ' kin, kiên nghi ca cir tn gi'ri n k' h9p thu 16, 

Th.thng tnjc HDND báo cáo HDND tinh biêt dê giám sat và dê nghj UBND tinh 

kim tra, xem xét, don dôc giâi quyét kjp thyi.I0t- 

TM. THU'1NG TRVC BOND 
CHIJ TICH 

U TICH 

Nguyn Trn Buy 

Noi nhcin: 
- Thi&ng trtjc HDND tinh; 
-UBNDtinh; 
- UBMUQVN tlnh; 
- Di biu HDND tinh; 
- UBND, UBMTFQVN cp 
huyn; 
- Chánh VP, các Phó CVP; 
- Ltru: VT, TH. 
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