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 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:   263  /BC-SNN  Quảng Trị, ngày  31  tháng  10 năm  2019 

 

BÁO CÁO 

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10,  

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII 

 

 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện văn bản số 3722/UBND-TH ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh 

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

kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, Sở Nông nghiệp và PTNT 

giải quyết và báo cáo kết quả như sau: 

1. Ý kiến cử tri: "Cử tri vùng biển xã Gio Việt và thị trấn Cửa Việt (Gio 

Linh) phản ánh trong thời gian gần đây các cơ sở hấp sấy cá ở xã Gio việt và 

Thị trấn Cửa Việt bị thương lái Trung Quốc từ chối không nhập hàng, vì không 

trích xuất được nguồn gốc hải sản dẫn đến hàng tồn kho khá lớn (khoảng 676 

tấn), tiêu thụ nội địa gặp khó khăn giá thành thấp, nguy cơ hàng để lâu ngày bị 

hư hỏng, dẫn đến thua lỗ. Kiến nghị các ngành liên quan, tuyên truyền, hướng 

dẫn cho bà con làm thủ tục trích xuất nguồn gốc hải sản nhằm giúp bà con tháo 

gỡ khó khăn trước mắt và lâu dài." 

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

Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức 28 lớp tập 

huấn về Luật Thủy sản và các văn b ản hướng dẫn thi hành Lu ật, trong đó có 

Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT Quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; Công bố cảng 

cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; Danh sách tàu cá khai thác 

bất hợp pháp; Xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc khai thác thủy sản. 

Ban hành các văn bản số 471/SNN-TS ngày 02/4/2019 về triển khai lắp đặt thiết 

bị giám sát hành trình; văn bản số 667/SNN-TS về hướng dẫn phân vùng khai 

thác; văn bản số 668/SNN-TS ngày 06/5/2019; văn bản số 69/CCTS-QLKT ngày 

31/5/2019 về hướng dẫn ghi nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản gửi các địa 

phương để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện. Bên cạnh đó, thông qua 

các phương tiên thông tin đại chúng như: Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Trị và Bản 

tin Nông nghiệp; Hướng dẫn trực tiếp cho 750 lượt chủ tàu thuyền, đã phát hàng 

ngàn tờ rơi hướng dẫn về cách ghi, nộp nhật ký và báo cáo khai thác.  

Việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác thực hiện khi có 

yêu cầu của chủ tàu và chủ hàng, chính vì vậy người dân (chủ tàu) khai thác 

thủy sản thực hiện đầy đủ, đúng qui định, không được khai thác bất hợp pháp; 

trong quá trình khai thác thủy sản thuyền trưởng ghi, nộp nhật ký và báo cáo 
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khai thác thủy sản đúng qui định cho Ban Quản lý cảng cá Quảng Trị tại cảng cá 

Cửa Việt và cảng cá Cửa Tùng (đã được công khai hóa tại các cảng cá từ ngày 

01/01/2019); việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác được thực 

hiện từ đầu năm 2018, đến nay đã tiếp nhận xử lý 291 hồ sơ. Trong quá trình cập 

cảng bốc dỡ sản phẩm phải được cảng cá giám sát sản lượng. Thủ tục thực hiện 

xác nhận nguyên liệu thủy sản và chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đã 

được Chi cục Thủy sản hướng dẫn, phổ biến công khai đến với từng chủ tàu, 

thuyền trưởng và chủ cơ sở thu mua. Tuy nhiên, thực tế vừa qua một lượng hải 

sản khô sơ chế ở vùng Cửa Việt còn tồn đọng do chưa đáp ứng các yêu cầu về 

chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, qui cách quản lý chất lượng hàng hóa và 

cần có sự phối hợp hướng dẫn thực hiện của các ngành, tổ chức đơn vị, địa 

phương trong thời gian tới. 

2. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Vĩnh Trung (Vĩnh Linh) kiến nghị: Hiện nay, 

nếu tôm bị bệnh, người nông dân phải đi kiểm nghiệm tại Đà Nẵng hoặc Nghệ 

An, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, chi phí tốn kém, kiến nghị tỉnh cần có trung 

tâm kiểm nghiệm tại Quảng Trị. 

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

Theo Quyết định số 1038/QĐ-BNN-TY ngày 29/3/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên 

tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2017-2020” quy định cả nước chỉ có 

19 đơn vị được đánh giá và công nhận năng lực chuẩn đoán bệnh thủy sản, trong 

đó có Chi cục Thú y Vùng III (Nghệ An) và Chi cục Thú y Vùng IV (Đà Nẵng) 

là 2 đơn vị gần nhất hiện nay.  

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa có đơn vị nào được đánh giá và 

công nhận năng lực chẩn đoán bệnh thủy sản theo các văn bản quy định của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT. Tuy nhiên, để kịp thời phòng chống dịch bệnh nhằm 

ngăn chặn và hạn chế sự lây lan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân, ngày 10/5/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 

521/SNN-KHTC về việc tạm thời sử dụng kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản 

trên địa bàn tỉnh, theo đó đồng ý để Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy kết quả xét 

nghiệm của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Trị 

để làm căn cứ hỗ trợ hóa chất, thẩm định dịch bệnh. Vì vậy, các hộ nuôi khi bị 

bệnh có nhu cầu nhận hóa chất xử lý dập dịch thì có thể gửi mẫu đến Chi cục 

Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để xét nghiệm.  

Về lâu dài, để có cơ sở hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/ND-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 thì phải gửi mẫu đến các phòng 

thí nghiệm được chỉ định theo quy định. 

3. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Vĩnh Ô (Vĩnh Linh) kiến nghị: Hiện nay, trên 

địa bàn xã có nhiều công trình thủy lợi nhỏ đã xuống cấp trầm trọng, không đáp 

ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân; việc bố trí vốn thực hiện Chương trình kiên 

cố hóa kênh mương, hiện nay xã không được bố trí, đề nghị các cấp quan tâm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 
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Trên địa bàn xã Vĩnh Ô có 10 công trình thủy lợi nhỏ được Nhà nước đầu 

tư và đã được UBND tỉnh phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ tại Quyết định 

số 3147/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. Để nâng cấp sữa chữa các công trình nói 

trên, đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo UBND xã Vĩnh Ô sử dụng nguồn 

kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi được Nhà nước cấp cho các công trình trên 

địa bàn, vốn đất trồng lúa và các nguồn vốn khác để thực hiện. 

Chương trình Kiên cố hóa kênh mương được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 05/4/2017. Từ năm 2016 đến nay nguồn 

vốn vay ưu đãi để thực hiện chương trình KCH kênh mương không có. Vì vậy, 

đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh ưu tiên bố trí từ các nguồn: thu quỹ đất, vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, vốn lồng ghép từ các chương trình đầu tư phát 

triển trên địa bàn,...  Ngoài ra xã cần sử dụng vốn chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng NTM để thực hiện kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn. 

4. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Hải Thái (Gio Linh) kiến nghị: Trên địa bàn có 

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị quản lý 03 hồ chứa nước (hồ 1, hồ 2 và 

hồ 3) nhưng không phục vụ mục đích tưới, vì vậy đề nghị tỉnh thu hồi và bàn 

giao cho địa phương quản lý và sử dụng 03 hồ chứa nước nêu trên để phục vụ 

sản xuất nông nghiệp. 

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

Đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh làm việc với Công ty TNHH MTV Cao 

su Quảng Trị rà soát nguồn gốc xây dựng công trình; chức năng, nhiệm vụ của 

các hồ chứa nêu trên và báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và 

PTNT) phương án giải quyết. 

5. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Trung Giang (Gio Linh) kiến nghị tỉnh khảo sát, 

đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu , thuyền tại khu vực kênh và 

cống xả nước hồ tôm thôn Nam Sơn. 

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

Dự án “Xây dựng , nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ hậu cần nghề cá” tại 04 

tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công Ty TNHH Gang thép 

Hưng nghiệp Formosa Hà Tỉnh được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư tại 

Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019. 

Căn cứ văn bản số 4422/BKHĐT-KTNN ngày 28/6/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về lựa chọn dự án đầu tư xây dựng , nâng cấp dịch vụ cơ sở hậu cầ n 

nghề cá từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung ; Văn 

bản số 2968/UBND-NN ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về việc lựa chọn dự án 

đầu tư xây dựng , nâng cấp dịch vụ cơ sở hậu cần nghề cá từ nguồn bồi thường 

sự cố ô nhiểm môi trường biển ; Trên cơ sở nguyên tắc , tiêu chí lựa chọ n danh 

mục dự án đầu tư , Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị , địa 

phương liên quan rà soát sự phù hợp , mục tiêu , quy mô , hạn mức và tính cần 

thiết đầu tư đối với danh mục công trình thuộc dự án . Sau khi rà soát , Sở Nông 

nghiệp và PTNT tổng hợp danh mục các công trình thuộc dự án với tổng kinh 

phí 400 tỷ đồng.  
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Các hạng mục công trình phục vụ kỹ thuật đánh bắt và chế biến hải sản trên 

địa bàn huyện Gio Linh gồm : các xã Trung G iang, Gio Hải , TT Cửa Việt , Gio 

Việt và xã Gio Mai với tổng kinh phí thực hiện 25 tỷ đồng. Trong đó, các hạng 

mục công trình trên địa bàn xã Trung Giang gồm : Nâng cấp chợ Bạn ; Nâng cấp 

đường ra Khu neo đậu tàu thuyền thôn Bắc  Sơn; Nâng cấp đường giao thông 

phục vụ hậu cần nghề cá và tiêu thụ sản phẩm ngư nghiệp Hà Lợi Trung. 

Các hạng mục công trình dự án đã được Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư xem xét tại văn bản số 1097/SNN-KHTC ngày 15/7/2019 

về việc đề xuất danh mục đầu tư dự án Xây dựng , nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu 

cần nghề cá tỉnh Quảng Trị trình UBND tỉnh thông qua để có cơ sở triển khai 

các bước tiếp theo. 

Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh đã trình Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đề 

nghị thống nhất Danh mục dự án đầu tư : Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu 

cần nghề cá” tỉnh Quảng Trị từ nguồn bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường 

biển. Tuy nhiên, ngày 16/9/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 

6782/BNN-TCTS về ý kiến sự phù hợp của các dự án đầu tư “Xây dựng , nâng 

cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” tỉnh Quảng Trị , theo đó các dự án gồm : Dự 

án đầu tư Hạ tầng kỹ thuậ t phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản tại các huyện : 

Vĩnh Lĩnh, Gio Linh (gồm các dự án trên địa bàn xã Trung Giang), Triệu Phong 

và Hải Lăng chưa phù hợp, không thuộc quy hoạch đã được duyệt, không có quy 

mô, công suất cụ thể; các hạng mục không phù hợp với mục tiêu khôi phục, phát 

triển sản xuất thủy sản… Đề nghị UBND tỉnh xem xét để tập trung vốn đầu tư 

các dự án phù hợp theo Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ 

tướng Chính p hủ và Văn bản số 4422/BKHĐT-KTNN ngày 28/6/2019 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4379/UBND-NN về việc 

triển khai thực hiện dự án dầu tư xây dựng , nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề 

cá từ nguồn bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển , trong đó có nội dung 

giao “UBND các huyện Vĩnh Linh , Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng tổ chức 

rà soát, lựa chọn các dự án dự kiến đầu tư từ nguồn bồi thường sự cố ô n hiễm 

môi trường biển tại địa phương đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 

476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 

4422/BKHĐT-KTNN ngày 28/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”. 

6. Ý kiến cử tri:“Cử tri xã Hướng Lập (Hướng Hóa) kiến nghị: Hiện nay 

dòng sông Sê Păng Hiêng đang sạt lở đến gần các cơ quan, đơn vị. Đề nghị 

UBND tỉnh đầu tư xây dựng kè chống sạt lở.  

Cử tri xã Triệu Phước (Triệu Phong) kiến nghị: Tình trạng sạt lở kè Hà 

Lộc ở địa bàn xã ngày một nghiêm trọng, đề nghị UBND tỉnh quan tâm.  

Cử tri xã Trung Sơn (Gio Linh) phản ánh, hiện nay bờ Nam sông Bến Hải 

đoạn qua địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng, một số đoạn bị xói lở ăn sâu vào đất 

vườn các hộ dân và hành lang đường từ 1-3 mét, làm ảnh hưởng đến tuyến 

đường T100 và tải sản của nhân dân ở 4 thôn sống dọc bờ sông. Đề nghị UBND 

tỉnh kiểm tra và có giải pháp xây dựng kè chống xói lở”. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

Hiện nay, hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ biển đang diễn biến rất phức tạp, 

quy mô tăng, phạm vi thay đổi và ngày càng mở rộng, đến nay, trên địa bàn toàn 

tỉnh có hơn 124km bờ sông, bờ biển bị sạt lở, trong đó có 19km sạt lở đặc biệt 

nguy hiểm. Vấn đề xử lý sạt lở đã được tỉnh chú trọng và thực hiện theo Quyết 

định số 01/QĐ-TTg ngày14/01/2011 của Thủ tướng Chính về ban hành quy chế 

xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 

số 2302/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 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 đó, có sắp xếp thứ tự ưu 

tiên theo mức độ nguy hiểm và theo từng giai đoạn. Đặc biệt, trong những năm 

qua, UBND tỉnh đã nỗ lực tìm kiếm, huy động, kêu gọi các nguồn lực đầu tư 

nhằm xử lý, ứng phó với tình hình sạt lở. 

 Các ý kiến, kiến nghị của cử tri về xử lý các khu vực sạt lở là hết sức xác 

đáng và cần thiết. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách tỉnh còn gặp 

nhiều khó khăn, các nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương còn hạn chế nên công tác 

xử lý sạt lở mới được ưu tiên triển khai tại một số khu vực đặc biệt nguy hiểm 

và cấp bách. 

- Đối với kiến nghị xử lý sạt lở của xã Hướng Lập: Hiện nay, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư cân đối, tham mưu huy động, bố 

trí kinh phí để kịp thời khắc phục khu vực sạt lở trong năm 2019, đồng thời yêu 

cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức khảo sát chi tiết, lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện khi được bố trí 

vốn (Dự kiến kinh phí để khắc phục khẩn cấp khu vực đặc biệt nguy hiểm 

khoảng 03 tỷ đồng). 

- Đối với kiến nghị xử lý sạt lở của xã Triệu Phước và xã Trung Sơn: Sở 

Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, xem 

xét để tham mưu cho UBND tỉnh đưa vào danh mục ưu tiên xử lý để triển khai 

thực hiện khi huy động, cân đối được nguồn kinh phí.  

Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà 

nước, đề nghị UBND các huyện chỉ đạo chính quyền các địa phương chủ động 

triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời và phòng ngừa nhằm đảm bảo an 

toàn như: gia cố tại các khu vực sạt lở bằng cọc tre, cừ tràm, bao tải đất...; cắm 

biển cảnh báo và lập hàng rào bảo vệ tại khu vực sạt lở nguy hiểm, thông báo 

cho người dân được biết, bố trí lực lượng trực canh trong mùa mưa, lũ; chủ động 

các phương án di dời trong các trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, nghiên cứu bố 

trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện, xã để xử lý trước mắt tại một số khu vực 

nguy hiểm. 

7. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Hải Lệ thị xã Quảng Trị kiến nghị tỉnh chuyển 

một số diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn nam Thạch Hãn nơi ít xung yếu và 

đảm bảo đất sạch không tranh chấp cho nhân dân trồng rừng kinh tế; khi thu 

hồi đất trồng rừng của nhân dân để làm đường dây 500kV thì thu hồi vĩnh viễn, 

còn nếu diện tích đất dưới đường dây điện chỉ hỗ trợ chuyển đổi cây trồng khác 

gây thiệt thòi quyền lợi cho người sử dụng đất. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT xin được trả lời như sau: 

a. Thực hiện Quyết định số 1494/QĐ-KL ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt phương án chi tiết chuyển đổi và bàn giao đất, rừng 

phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất của 

BQL RPH LVS Thạch Hãn; trong đó xã Hải Lệ được UBND tỉnh phê duyệt bàn 

giao quản lý với diện tích 81,2 ha. 

Ngày 23/4/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 608/SNN-

KHTC về việc tiếp nhận đất bàn giao cho địa phương quản lý tại xã Hải Lệ. Nội 

dung văn bản, đề nghị Thường trực Thị ủy Thị xã Quảng Trị chỉ đạo UBND thị 

xã Quảng Trị, UBND xã Hải Lệ tiếp nhận hồ sơ và thực địa diện tích đất nói 

trên theo ranh giới hành chính do BQLRPH lưu vực sông Thạch Hãn bàn giao 

cho địa phương quản lý theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 

3359/QĐ-UBND ngày 5/12/2017. 

b. Căn cứ Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 

26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực và an toàn 

điện; đối với diện tích rừng trồng dưới hành lang lưới điện, qui định “ Đất trồng 

cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn 

điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng 

đất. Việc hỗ trợ được một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất 

trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang 

bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không”. Đối chiếu với quy định trên, 

chủ đầu tư đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, đề nghị 

UBND thị xã Quảng Trị tổ chức tuyên truyền cho các hộ gia đình, cá nhân được 

biết để thực hiện. 

8. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Triệu Thượng, Triệu Ái (Triệu Phong) kiến nghị 

tỉnh quan tâm chỉ đạo công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải chuyển một 

phần diện tích đất rừng theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 

14/12/2017 của HĐND tỉnh khóa VII theo lộ trình, dành khoảng 15-20%  diện 

tích có khả năng canh tác nhằm cân đối giải quyết những nhu cầu sản xuất thiết 

yếu của người dân sống ở vùng phụ cận để nhân dân có đất sản xuất. 

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

Trên địa bàn Huyện Triệu Phong, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp 

Triệu Hải được nhà nước giao quản lý: 2.308,71 ha (Xã Triệu Ái:        2.243,95 ha; 

xã Triệu Thượng:  64,76 ha).  Sau nhiều lần đối thoại giữa Công ty, chính quyền 

địa phương với người dân xã Triệu Ái, đến tháng 10/2018, UBND tỉnh đã có quyết 

định thu hồi đất của công ty với diện tích 420 ha giao lại cho UBND xã quản lý 

(chiếm khoảng 18% tổng diện tích), UBND xã Triệu Ái có phương án giao lại cho 

người dân sản xuất. Đến nay, công ty đã bàn giao 250 ha/420ha, số diện tích còn lại 

sẽ tiếp tục bàn giao, dự kiến hoàn thành trong năm 2019. Hiện tại, phương án sử 

dụng đất của Công ty đang trình Sở Tài Nguyên – Môi Trường xem xét thẩm 

định, trình UBND phê duyệt. 

Đối với diện tích đất bàn giao về cho các địa phương quản lý, đề nghị các 

địa phương khẩn trương xây dựng phương án sử dụng đất và giao đất cụ thể cho 
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các hộ gia đình phát triển sản xuất, tránh tình trạng xâm canh, xấm lấn đất của 

công ty.  

9. Ý kiến cử tri:Cử tri xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh kiến nghị tỉnh chỉ đạo 

Công ty LN Bến Hải trước khi cổ phần hóa phải bàn giao thêm đất cho xã Vĩnh 

Sơn theo đúngNghị quyết 29/NQ-HĐND ngày  14/12/2017 của HĐND tỉnh khóa 

VII đề ra với số lượng phải đạt từ 18% trở lên trên tổng diện tích đất hiện nay 

công ty LN Bến Hải đang canh tác và sử dụng. 

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

Căn cứ Thông báo số 62/TB-UBND ngày 09/4/2019 của UBND huyện 

Vĩnh Linh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại 

buổi làm việc với lãnh đạo công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải liên quan 

đến việc giao đất cho đồng bào Vân Kiều thiếu đất sản xuất tại các xã Vĩnh Ô, 

Vĩnh Khê, Vĩnh Hà và một số địa phương khác theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND 

ngày  14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Bến Hải đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành cấp huyện tiến hành 

đánh giá hiện trạng các loại đất, tài sản trên đất làm cơ sở để xây dựng phương 

án quản lý sử dụng đất và bàn giao đất cho địa phương quản lý.  

Hiện tại, công tác rà soát, đánh giá hiện trạng, kiểm kê tài sản trên đất cơ 

bản đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp. Theo báo cáo của Công ty, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện đã báo cáo UBND huyện về kết quả khảo sát hiện 

trường khu vực dự kiến bàn giao cho địa phương quản lý để xin ý kiến chỉ đạo 

của Ban Thường vụ huyện ủy. 

Phương án sử dụng đất của Công ty sẽ thực hiện đúng theo tinh thần Nghị 

quyết 29/NQ-HĐND ngày  14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. 

10. Ý kiến cử tri: Cử tri các xã vùng biển phản ánh hiện nay xuất hiện nhiều 

tàu cá các tỉnh đánh bắt khai thác bằng chất nổ trên vùng biển gần bờ củ a tỉnh, 

làm hủy hoại nguồn lợi hải sản . Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức 

năng giải quyết dứt điểm để nhân dân yên tâm đánh bắt, phát triển sản xuất. 

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

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 và các văn bản liên quan 

về việc cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản, chống 

khai thác bất hợp pháp IUU; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/6/2019 về việc 

nghiêm cấm sử dụng chất nổ , chất độc , xung điện và ngư cụ cấm để khai thác 

thủy sản. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi c ục Thủy sản 

tổ chức 28 lớp tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn về Luật thủy sản 2017, các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn b ản liên quan đến việc cấm sử dụng 

chất nổ, chất độc, xung điện và ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ để khai thác 

thuỷ sản đến với ngư dân, chủ tàu và các thuyền trưởng khai thác thủy sản. 

Đồng thời, phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền về việc cấm sử dụng chất nổ, chất 

độc, xung điện và ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ để khai thác thuỷ sản; tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển cũng như trên nội đồng. Chi cục 

Thủy sản đã t ổ chức 67 chuyến tuần tra, trong đó: 50 chuyến trên biển, 17 

chuyến nội đồng; kiểm tra hơn 900 lượt tàu, xử lý 37 vụ vi phạm trong lĩnh vực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/chi-thi-45-ct-ttg-2017-khac-phuc-canh-bao-cua-uy-ban-chau-au-ve-chong-khai-thac-bat-hop-phap-369844.aspx
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thủy sản với số tiền xử phạt là 112,25 triệu đ ồng; tịch thu 17 bộ xung điện, 

200m ống dẫn khí hàng nghề lặn ; Truy đuổi 150 lượt tàu cá (giã cào) hoạt động 

khai thác sai tuyến.  

Trong thời gian tới , Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo Chi cục 

Thủy sản phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra , kiểm soát , 

truy quét định kỳ hoặc mở các đợt cao điểm kiểm tra để kịp thời ngăn chặn , kiên 

quyết xử lý đối tượng sản  xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại 

chất nổ, chất độc, xung điện theo quy định của pháp luật… 

11. Ý kiến cử tri: BCH Tỉnh đoàn kiến nghị: "Tỉnh tiếp tục tiến hành cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với thực tế biến đổi khí hậu và quá trình hội 

nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay; chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng 

cao, tiếp tục hình thành các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại các địa phương 

theo hướng xác định rõ động lực chính thúc đẩy ngành nông nghiệp đi lên là 

tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; tăng cường các giải pháp nhằm tăng 

trưởng nhanh và bền vững các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như xuất khẩu chanh 

leo (ở huyện Hướng Hóa) sang thị trường Châu Âu, trồng thành công sâm Bố 

Chính ở huyện Gio Linh... mở ra những hướng đi mới cho phát triển nông 

nghiệp địa phương, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động để tạo điều 

kiện cho nền nông nghiệp tỉnh nhà tiếp tục phát triển.” 

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

Thực hiện chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững, ngành nông nghiệp và PTNT tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 

nhiều giải pháp đồng bộ để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu 

quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững.  

Với những tiềm năng, lợi thế về điều kiện đất đai, khí hậu thời tiết, Quảng 

Trị lựa chọn mục tiêu là địa phương tiên phong về sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

trên quy mô lớn gắn với các sản phẩm chủ lực là Gạo hữu cơ chất lượng cao, cà 

phê Arabica Khe Sanh, Hồ tiêu Quảng Trị và cây ăn quả đặc sản. Định hình một 

nền sản xuất nông nghiệp mới, biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế phát 

triển, chú trọng gắn phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái. 

Hiện nay, toàn tỉnh đã có hơn 300 ha lúa canh tác theo hướng hữu cơ, canh 

tác tự nhiên/năm; 100 ha cây ăn quả canh tác theo hướng hữu cơ, có chứng 

nhận; có hơn 10 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng Dưa lưới, 

rau ăn lá... trong nhà lưới, nhà kính; hơn 60 ha Hồ tiêu, nghệ canh tác theo tiêu 

chuẩn hữu cơ của Mỹ và Châu Âu... Bên cạnh đó, các sản phẩm gạo hữu cơ, 

canh tác tự nhiên, dưa lưới, dược liệu (chè vằng, cà gai leo...), hồ tiêu, cà phê, 

tinh bột nghệ... đã được các siêu thị, cửa hàng bán lẻ lớn trong nước tiêu thụ, đặc 

biệt sản phẩm hồ tiêu, cà phê,... đã được xuất khẩu ra một số thị trường yêu cầu 

chất lượng nghiêm ngặt ở Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu... là tiền đề, nền tảng thúc 

đẩy phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hướng xanh, sạch, bền vững và hiệu 

quả cao trong giai đoạn mới. Từ chỗ chưa có liên kết trong sản xuất, ngành nông 

nghiệp của tỉnh đã tăng cường xúc tiến, tiếp xúc với nhiều đối tác doanh nghiệp 

lớn nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác. Hiện nay, đã liên kết với một số 
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doanh nghiệp lớn như: Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao; Công 

ty TNHH TM Đại Nam – NM sản xuất phân bón Obi – Ong biển; Tập đoàn 

Sumitomo, Tập đoàn FLC phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Tập đoàn ISE 

food… Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh đã được tổ chức liên kết 

từ sản xuất đến tiêu thụ, có chỗ đứng trên thị trường nội địa và xuất khẩu, như: 

Gạo hữu cơ Quảng Trị, Gạo canh tác tự nhiên Triệu Phong; Cà phê Arabica Khe 

Sanh; Chè Vằng hòa tan; Cà gai leo An Xuân; Tiêu Cùa, Tiêu Vĩnh Linh… Nổi 

bật nhất là mô hình liên kết sản xuất Gạo hữu cơ Quảng Trị giữa các HTX, tổ 

hợp tác trên địa bàn với Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Nam – Nhà 

máy sản xuất phân bón hữu cơ Obi - Ong biển. Mô hình đã khẳng định sự thành 

công, bền vững, người nông dân rất phấn khởi, hưởng ứng, lan tỏa cách làm 

mới, thay đổi tư duy sản xuất lúa trên địa bàn.  

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tập trung phát triển các vùng sản xuất cây trồng 

có tiềm năng lợi thế, đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung phát triển 

khá ổn định như cà phê, chuối ở Hướng Hoá; cao su ở Vĩnh Linh, Gio Linh, 

Cam Lộ; hồ tiêu ở Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ và Hướng Hoá. Việc tăng 

cường đầu tư, mở rộng diện tích các loại cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là 

cao su, cà phê và hồ tiêu đã giúp khai thác được tiềm năng lợi thế của từng 

vùng, đưa lại giá trị kinh tế cao, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho 

người dân. 

12. Ý kiến cử tri: Cử tri phường An Đôn (Thị xã Quảng Trị) đề nghị tỉnh 

quan tâm đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp sửa chữa đường cứu hộ, cứu nạn An 

Đôn đã xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân, nhất là 

mùa mưa, lũ. 

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

Công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến 

đập Trấm khởi công từ năm 2010 đến năm 2014 thì dừng thi công, do thiếu vốn 

và thời gian thực hiện dự án đã hết nên UBND tỉnh đồng ý kết thúc dự án cũ, 

đồng thời cho chủ trương lập dự án mới: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung 

tâm phường An Đôn.  

Dự án mới đã được UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình tại quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 với TMĐT 80 tỷ đồng 

(NSTW 30 tỷ đồng, NSĐP 50 tỷ đồng), thời gian thực hiện 05 năm (2018 - 

2022). Trong đó, năm 2018-2020 sử dụng NSTW 30 tỷ đồng để ưu tiên GPMB 

và thi công hoàn thiện đoạn đường còn dỡ dang từ Km0+192 đến Km5+600, 

đoạn qua phường An Đôn thị xã Quảng Trị và xã Triệu Thượng huyện Triệu 

Phong (bao gồm: Cống thoát nước ngang, cầu 3 nhịp tại Km1+656,58 và cầu 1 

nhịp tại Km5+596,67) để thông tuyến tạo thuận lợi cho giao thông đi lại của 

người dân.  

Năm 2019, công trình đã được Trung ương bố trí 10 tỷ đồng. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã lấy ý kiến thẩm định của Sở Giao thông vận tải đối với hồ 

sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2563/QĐ-UBND ngày 25/9/2019. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang 
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tiến hành các thủ tục đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến khởi công 

công trình trong Quý IV năm 2019. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo kết quả giải quyết và trả lời các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND Tỉnh khoá VII./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng: KHTC, QLXDCT; 

- Các chi cục: TL, KL; TS. 

- Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT; 

- Lưu: VT, VP. 
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