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BÁO CÁO 

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, 

Quốc hội khoá XIV 

 

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

 

Thực hiện công văn số 5482/UBND-TH ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8, 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 A Túc, huyện Hướng Hóa kiến nghị người dân 

thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện quan tâm, 

đầu tư, chỉ đạo giải quyết. 

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

Theo số liệu thống kê, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi - đánh giá nước sạch và 

VSMT nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 2018 thì số liệu cấp nước tại xã A Túc, 

huyện Hướng Hóa vào cuối năm 2018 cụ thể như sau: Số lượng công trình cấp 

nước tập trung trên địa bàn xã: 01 công trình, cấp nước thực tế cho 400 người. 

Hiện trạng hoạt động công trình: Bền vững; Tỷ lệ người sử dụng nước hợp vệ 

sinh: 64,45%; Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia: 44,73%. Với tỷ lệ nêu trên, xã A Túc là xã có tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp 

vệ sinh và sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thuộc nhóm có tỷ 

lệ trung bình của tỉnh. 

Trước tình trạng nguồn nước ngày càng khan hiếm, nguy cơ bị ô nhiễm và 

không đảm bảo vệ sinh thì việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch 

nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh trên địa bàn xã A 

Túc là việc làm cấp bách và thiết thực. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang 

xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành và sử dụng bền vững 

các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung”, trong đó có đầu tư nâng cấp, 

sửa chữa công trình cấp nước tại xã A Túc.  

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa và UBND xã A Túc khảo sát, nghiên 

cứu và có phương án xây dựng các công trình cấp nước sạch trên địa bàn. 

Trước mắt, để người dân xã A Túc có nước sử dụng, đề nghị UBND Hướng 

Hóa sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tranh 

thủ các nguồn vốn của các Chương trình, Dự án khác và huy động nguồn lực 

trong nhân dân đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng công trình cấp nước phù 

hợp với điều kiện cụ thể của địa phương mình. 
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2. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ kiến nghị: Cử tri 

phản ánh về tình hình sạt lở bờ sông Hiếu rất nghiêm trọng, gần 2ha đất hoa 

màu của thôn An Thái đã bị sạt lở, bên cạnh đó, việc xây kè chống sạt lở 

không có sự khảo sát, tham vấn ý kiến người dân tại địa phương nên xây 

dựng không phù hợp, gây lãng phí (đoạn không sạt lở lại được xây kè). Đề 

nghị Ủy ban nhân dân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan kịp thời kiểm tra, 

xem xét và khắc phục. 

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

Trên phạm vi toàn tỉnh hiện có hơn 125km chiều dài sạt lở, trong đó hơn 

19km sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Trong bối cảnh nguồn ngân sách tỉnh còn gặp 

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

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

cấp bách, đảm bảo tuân thủ Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày14/01/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển và Quyết định 

số 2302/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND 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 thời gian qua, địa bàn xã Cam Tuyền cũng đã được quan tâm đầu tư 

một số tuyến kè chống sạt lở khẩn cấp đảm bảo an toàn dân sinh. Khu vực sạt lở 

qua thôn An Thái, qua theo dõi, thống kê, hiện tượng sạt lở đã diễn ra từ nhiều 

năm trước, đặc biệt những năm gần đây diễn biến sạt lở có xu hướng gia tăng về 

mức độ và phạm vi ảnh hưởng. 

Hiện tại, dự án Đập ngăn mặn Sông Hiếu đang triển khai thi công hạng 

mục: Nâng cấp, sửa chữa Trạm bơm Cam Lộ và hệ thống kênh, xây dựng mới 

Trạm bơm Xứ Chùa và hệ thống kênh. Trong đó, có tuyến kè bằng rọ đá nhằm 

gia cố thượng và hạ lưu đảm bảo an toàn cho Trạm bơm Cam Lộ với chiều dài 

gần 160m. Việc xây dựng tuyến kè này nhằm bảo vệ Trạm bơm và chống sạt lở 

bờ sông, bảo vệ đất thổ cư, nhà cửa của nhân dân là phù hợp và cần thiết. Tuy 

nhiên, về phía hạ lưu Trạm bơm còn khoảng 0,4km chiều dài sạt lở nguy hiểm 

cần tiếp tục đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo an toàn lâu dài. 

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

nghị UBND huyện Cam Lộ chỉ đạo chính quyền 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 địa phương để gia cố kịp thời tại một số khu vực 

nguy hiểm. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát tại tất cả các khu vực 

sạt lở trên địa bàn tỉnh, trong đó có các vị trí theo kiến nghị của cử tri nhằm đánh 

giá mức độ nguy hiểm, sắp xếp theo theo thứ tự ưu tiên để tham mưu cho 

UBND tỉnh tiếp tục xử lý theo quy định. 
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3. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị kiến nghị: Đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh và thị xã Quảng Trị quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng 

đoạn đường từ Quốc lộ 1A lên Nhà thờ An Đôn vì đã bị hư hỏng nặng, nhân 

dân đi lại khó khăn, nguy hiểm." 

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

Dự án Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn, thị xã 

Quảng Trị được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 135/NQ-HĐND 

ngày 31/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 

khả thi tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 và phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung phân kỳ dự án đầu tư tại Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 

14/6/2019 của UBND tỉnh với tổng mức đầu tư 80.000 triệu đồng, thực hiện từ 

năm 2018-2022 và phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn.  

Giai đoạn 1 (2018-2020) đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 25/9/2019, 

thực hiện các hạng mục công việc chủ yếu sau: Hoàn thiện mặt đường bê tông 

nhựa dày 7cm, rộng 3,5m từ Km0+192,22 ÷ Km 1+827,47 (từ gác chắn đường sắt 

đến nối vào đường bê tông xi măng đã có ngay tại nhà thờ An Đôn); Sửa chữa 

hoàn thiện cầu 03 nhịp 21m tại Km1+656,58 và cầu 01 nhịp 21m tại Km5+596,67 

để thông tuyến.  

Đến nay, Ban QLDA ĐTXD các Công trình Nông nghiệp và PTNT đã ký 

hợp đồng xây lắp và bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần Thành An (đơn vị 

thi công) triển khai thực hiện thi công từ ngày 21/11/2019. Nhà thầu cam kết đẩy 

nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất để phục vụ 

nhân dân. 

4. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị kiến nghị: Đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi một số diện tích đất rừng không 

xung yếu của rừng phòng hộ lưu vực Nam Thạch Hãn sang trồng rừng kinh tế 

nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.   

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

Năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án rà soát chuyển đổi đất, 

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

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 

05/12/2019, với tổng diện tích chuyển đổi là 18.013,4 ha. Trong đó, diện tích đất 

và rừng phòng hộ ít xung yếu của BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn được 

UBND tỉnh cho phép chuyển đổi là 1.453,3 ha (diện tích giao lại cho địa phương 

quản lý là 274,7 ha; diện tích bổ sung vào quỹ đất của đơn vị là 1.178,6 ha). 

Năm 2018, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, BQL RPH LVS Thạch 

Hãn đã xây dựng 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 và được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1494/QĐ-KL ngày 13/7/2018; trong đó xã Hải 

Lệ được UBND tỉnh phê duyệt bàn giao quản lý với diện tích 81,2 ha. 
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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, 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 chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND. 

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan và 

chính quyền địa phương tiến hành rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 

từng địa phương để làm cơ sở rà soát điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng trên 

địa bàn tỉnh cho phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai 

đoạn từ 2021-2030, thay thế Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng 

Trị. Do đó, trong quá trình rà soát, sẽ xem xét những khu vực nào có khả năng 

phát triển rừng trồng kinh tế, tiến hành chuyển đổi cho phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

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

của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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