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BÁO CÁO 

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, 

Quốc hội khoá XIV 

 

 Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện công văn số 2703/UBND-TH ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 

XIV, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị 

thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT như sau: 

1. Ý kiến cử tri: “Cử tri xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh kiến nghị hỗ trợ 

khoan giếng nước sạch cho đồng bào dân tộc xã Vĩnh Khê”. 

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

Hàng năm và theo từng giai đoạn UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư phát triển 

cho các xã làm chủ đầu tư để xây dựng các công trình thiết yếu từ nguồn vốn 

chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, trong đó có  tiêu 

chí 17.1 về tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định. 

Đề nghị UBND xã Vĩnh Khê ưu tiên bố trí từ nguồn vốn này để xây dựng các 

công trình nước sinh hoạt cho người dân.  

Ngoài ra, đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Khê tranh thủ 

nguồn vốn các Chương trình, dự án khác, các tổ chức phi chính phủ và huy động 

nguồn lực trong nhân dân để lồng ghép với nguồn vốn Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới đầu tư các công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

2. Ý kiến cử tri: “Cử tri xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ kiến nghị: Công ty 

TNHH MTV Lâm trường đường 9 đã giao lại cho xã Cam Tuyền 1.239 ha đất 

rừng thuộc tiểu khu 769; 770 để xã quản lý, nhưng hiện nay phần lớn diện tích 

đất trên đã bị người dân các địa phương khác đến trồng cây Tràm nên xã rất 

khó khăn trong việc quy chủ các diện tích đất bị người dân chiếm để trồng cây. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm, có hướng dẫn 

hoặc chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ xã Cam Tuyền trong việc quy chủ số 

diện tích đất bị chiếm để Ủy ban nhân dân xã Cam Tuyền cân đối và phân chia 

cho các hộ gia đình đang có nhu cầu trồng rừng sản xuất.” 

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

Trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ 

động tham mưu UBND tỉnh chuyển đổi một số diện tích đất, rừng phòng hộ ít 

xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất tại các Công ty lâm nghiệp, 

Ban quản lý rừng phòng hộ, lực lượng vũ trang để chuyển giao cho các địa 

phương quản lý và sử dụng nhằm giải quyết nhu cầu thiếu đất sản xuất, hạn chế 
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tình trạng xâm lấn đất rừng phòng hộ. Thực hiện chủ trương của tỉnh, Công ty 

TNHH MTV Lâm trường đường 9 đã giao lại cho xã Cam Tuyền 1.239 ha đất 

rừng thuộc các tiểu khu 769; 770 để xã quản lý. Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lộ thường xuyên 

kiểm tra, theo dõi, tăng cường lực lượng để phối hợp với các chủ rừng giải quyết 

việc xâm lấn đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện; Tăng cường kiểm tra hồ sơ, các 

hoạt động quản lý sản xuất lâm nghiệp của các đơn vị trên địa bàn.  

Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý hành vi xâm chiếm và trồng cây trên đất 

rừng của người dân các địa phương khác thuộc thẩm quyền của chính quyền địa 

phương và ngành Tài nguyên - Môi trường. Do đó, đề nghị UBND xã Cam 

tuyền báo cáo UBND huyện Cam Lộ cùng với ngành Tài nguyên - Môi trường 

và các đơn vị liên quan khác thành lập đoàn liên ngành tiến hành thống kê, kiểm 

kê, quy chủ đối với diện tích trên, làm cơ sở cho việc xây dựng phương án sử 

dụng đất một cách bền vững và khoa học. Trường hợp nào không thực hiện 

nghiêm túc việc kiểm kê, quy chủ, đề nghị UBND huyện Cam Lộ thực hiện việc 

cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Ý kiến cử tri: “Cử tri xã Gio Việt, huyện Gio Linh kiến nghị: Kế hoạch 

xây dựng âu tàu thuyền tránh trú bão tại xã Gio Việt được cấp có thẩm quyền 

phê duỵệt nhưng đến nay chưa khởi công. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Gio 

Linh kiến nghị tỉnh sớm phân bổ nguồn ngân sách để khởi công xây dựng công 

trình trên.” 

Cử tri xã Vĩnh Thái: Việc khảo sát, thiết kế tuyến đường xuống biển thuộc 

địa phận xã Vĩnh Thái từ nguồn vốn đền bù của Formosa đã tiến hành từ lâu 

nhưng cho đến nay vẫn chưa được thi công. Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, ủy 

ban nhân dân huyện Vĩnh Linh đôn đốc chỉ đạo và trả lời cử tri được rõ.”   

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

- Âu tàu thuyền tránh trú bão tại xã Gio Việt thuộc dự án “Xây dựng khu 

neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh”; tuyến 

đường xuống biển thuộc địa phận xã Vĩnh Thái thuộc dự án “Xây dựng các 

công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản của các huyện Vĩnh 

Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng”. Hai hạng mục trên là các hạng mục 

công trình độc lập thuộc dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề 

cá tỉnh Quảng Trị”. 

- Dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 476/QĐ-TTg 

ngày 01/5/2019, bao gồm các dự án độc lập sau:  

(i) Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa 

Việt, huyện Triệu Phong;  

(ii) Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, 

huyện Gio Linh;  

(iii) Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh;  

(iv) Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản 

của các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng. 
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Ngay sau khi dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực 

triển khai nhằm đảm bảo thời gian thực hiện. Tuy nhiên, dự án chưa đạt tiến độ 

theo kế hoạch đã đề ra vì một số nguyên nhân khách quan như sau:  

(i) Cần nhiều thời gian để lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, ý kiến của các cơ quan, Ban ngành có liên quan trong tỉnh. Cụ thể, đến 

tháng 24/12/2019 thì các dự án đầu tư mới được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chấp thuận danh mục;  

(ii) Do tính chất phức tạp của dự án, trong quá trình triển khai đã phát sinh 

các vấn đề dẫn đến cần thời gian để điều chỉnh cho phù hợp như bổ sung quy 

hoạch chi tiết công trình “Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá 

Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh”. Các dự án gồm nhiều loại công trình khác nhau, 

có tính chất kỹ thuật phức tạp, quá trình thẩm định cần lấy ý kiến đồng thuận 

của các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan dẫn đến công tác thẩm định 

của các Sở chuyên ngành kéo dài.  

* Tiến độ thực hiện đến nay: 

- Dự án Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, 

huyện Gio Linh:  

UBND huyện Gio Linh đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 tại Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 16/6/2020. Đơn vị tư vấn đang 

hoàn thiện hồ sơ thiết kế để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 

dự án để làm cơ sở triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công theo đúng trình tự, 

thủ tục xây dựng cơ bản. 

- Dự án Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy 

sản của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng:  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Tờ trình 

số 226/TTr-SNN ngày 21/7/2020. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt dự án, sẽ 

chuyển giao cho UBND các huyện tiến hành bước lập thiết kế bản vẽ thi công để 

sớm triển khai thi công xây dựng công trình. 

- Trong điều kiện thuận lợi, dự kiến triển khai thi công các dự án trong quý 

IV năm 2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình và trả lời các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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