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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:    319   /BC-SNN      Quảng Trị, ngày   13  tháng  12  năm  2019 
 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh qua các Thông báo kết luận Qúy IV, năm 2019 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 
 

 

 

STT SỐ KÝ HIỆU VĂN 

BẢN 
NỘI DUNG CHỈ ÐẠO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1 

126a/TB-UBND 

ngày 30/8/2019 

thông báo ý kiến KL 

của PCT UBND tỉnh 

Nguyễn Quân Chính 

tại buổi làm việc về 

tình hình thực hiện 

dự án Nhà máy nhiệt 

điện Quảng Trị 1 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn 

thành việc tham mưu chuyển mục đích sử 

dụng rừng dự án trước ngày 20/9/2019. 

Sau khi có TBKL số 126a/TB-UBND ngày 

30/8/2019, do đặc thù của dự án này nên 

Sở TN-MT đã trình UBND tỉnh mưu 

chuyển mục đích sử dụng đất dự án và 

ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 3048/QĐ-UBND về việc 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và 

giao đất cho BQL Khu kinh tế tỉnh quản lý 

theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, 

giải phóng mặt bằng. 

2 

Văn bản số 130/TB-

UBND ngày 

06/9/2019 thông báo 

kết luận của Chủ tịch 

Chỉ đạo Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị 

phối hợp với Công ty cổ phần Camimex Group 

hoàn thiện Đề án liên danh, liên kết phát triển 

nuôi tôm theo hướng cho thuê lại trại sản xuất 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai 

thực hiện và báo cáo UBND tỉnh tại văn 

bản số 299/BC-SNN ngày 28/11/2019. 
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STT SỐ KÝ HIỆU VĂN 

BẢN 
NỘI DUNG CHỈ ÐẠO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

UBND tỉnh Nguyễn 

Đức Chính tại buổi 

làm việc với Công ty 

Cổ phần Camimex 

Group về kế hoạch 

triển khai cây dựng 

Trạm giống Cửa 

Tùng và dự án sản 

xuất thủy sản thương 

phẩm công nghệ cao. 

giống thủy sản mặn lợ Cửa Tùng hoặc theo 

hình thức khác phù hợp với quy định của pháp 

luật để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt trong tháng 9 năm 2019. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các địa phương liên quan tổ chức 

khảo sát các địa điểm Công ty đề xuất thực 

hiện dự án sản xuất thủy sản thương phẩm 

công nghệ cao để hướng dẫn Công ty lựa chọn 

vị trí thực hiện dự án đảm bảo đúng quy hoạch 

và không ảnh hưởng đến môi trường. 
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135/TB-UBND ngày 

26/9/2019 thông báo 

ý kiến KL của PCT 

UBND tỉnh Hà Sỹ 

Đồng về kiểm tra 

công tác đảm bảo an 

toàn hồ đập các công 

trình thủy lợi, thủy 

điện trên địa bàn tỉnh 

trước mùa mưa bão 

năm 2019. 

Giao Sở NN và PTNT: 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương 

liên quan lập kế hoạch quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước hàng năm theo quy định tại Điều 

30, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ, trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt triển khai thực hiện. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự 

thảo, lấy ý kiến các đơn vị liên quan, hiện 

nay, đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế 

hoạch, trình UBND tỉnh xem xét tại Tờ 

trình số 368/TTr-SNN ngày 06/12/2019 

- Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thành lập 

Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại 

Khoản 6, Điều 17 Nghị định số 114/2018/NĐ-

CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự 

thảo về Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn 

đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh và lấy 

ý kiến các đơn vị liên quan tại Công văn số 

1699/SNN-TL ngày 16/10/2019. Đến nay, 

đang tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo 

để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Xây dựng đề án Quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề 

cương, kinh phí thực hiện Đề án và đang 
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STT SỐ KÝ HIỆU VĂN 

BẢN 
NỘI DUNG CHỈ ÐẠO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ 

tướng chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, 

phê duyệt để triển khai thực hiện trong năm 

2020. 

trình UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí 

để triển khai thực hiện trong năm 2020 tại 

Tờ trình số 368/TTr-SNN ngày 06/12/2019 
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141/TB-UBND ngày 

02/10/2019 thông 

báo ý kiến KL của 

PCT UBND tỉnh 

Nguyễn Quân Chính 

tại buổi làm việc về 

tình hình thực hiện và 

giải quyết vướng mắc 

các dự án Nhà máy 

điện gió trên địa bàn 

huyện Hướng Hóa 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn và 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư 

dự án thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng, thanh lý rừng... 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản 

số 714/SNN-KHTC ngày 10/5/2019 về 

việc hướng dẫn lập hồ sơ chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác và 

tổ chức Hội nghị "Triển khai hướng dẫn 

lập phương án trồng rừng thay thế và 

chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác" khi thực hiện các dự án có 

sử dụng diện tích đất rừng vào ngày 

27/5/2019. Đến nay, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã hướng dẫn lập phương án trồng 

rừng thay thế và chuyển đổi mục đích sử 

dựng rừng sang mục đích khác của các dự 

án như: dự án Khu đô thị sinh thái biển AE 

Resort-Cửa Tùng, Dự án Nhà máy chế biến 

gỗ rừng trồng của Công ty TNHH Ngọc 

Tâm My... Đối với các dự án Nhà máy 

điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa: 

các Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1,2,3 

đang hoàn thành công tác bồi thường, 

GPMB, tập trung nhân lực, thiết bị đẩy 

nhanh tiến độ thi công.  Các Nhà máy điện 

gió GELEX 1,2,3; Nhà máy điện gió 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Giay-moi/hoa-toc-gm-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-huong-dan-lap-phuong-an-trong-rung-thay-the-va-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac-khi-thuc-hien-cac-du-an-co-su-dung-dien-tich-dat-rung-luc-8h00-ngay-27-5-2019-1309328/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Giay-moi/hoa-toc-gm-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-huong-dan-lap-phuong-an-trong-rung-thay-the-va-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac-khi-thuc-hien-cac-du-an-co-su-dung-dien-tich-dat-rung-luc-8h00-ngay-27-5-2019-1309328/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Giay-moi/hoa-toc-gm-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-huong-dan-lap-phuong-an-trong-rung-thay-the-va-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac-khi-thuc-hien-cac-du-an-co-su-dung-dien-tich-dat-rung-luc-8h00-ngay-27-5-2019-1309328/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Giay-moi/hoa-toc-gm-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-huong-dan-lap-phuong-an-trong-rung-thay-the-va-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac-khi-thuc-hien-cac-du-an-co-su-dung-dien-tich-dat-rung-luc-8h00-ngay-27-5-2019-1309328/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Giay-moi/hoa-toc-gm-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-huong-dan-lap-phuong-an-trong-rung-thay-the-va-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac-khi-thuc-hien-cac-du-an-co-su-dung-dien-tich-dat-rung-luc-8h00-ngay-27-5-2019-1309328/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Giay-moi/hoa-toc-gm-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-huong-dan-lap-phuong-an-trong-rung-thay-the-va-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac-khi-thuc-hien-cac-du-an-co-su-dung-dien-tich-dat-rung-luc-8h00-ngay-27-5-2019-1309328/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Giay-moi/hoa-toc-gm-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-huong-dan-lap-phuong-an-trong-rung-thay-the-va-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac-khi-thuc-hien-cac-du-an-co-su-dung-dien-tich-dat-rung-luc-8h00-ngay-27-5-2019-1309328/
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STT SỐ KÝ HIỆU VĂN 

BẢN 
NỘI DUNG CHỈ ÐẠO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Hướng Tân, Liên Lập, Tân Linh đang khẩn 

trương thực hiện các thủ tục để khởi công 

trong tháng 12/2019.  

  Sở Nông nghiệp và PTNT tích cực phối 

hợp với các cơ quan liên quan và sẵn sàng 

hướng dẫn, hỗ trợ cho các chủ dự án thực 

hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng 

rừng, thanh lý rừng và trồng rừng thay thế, 

tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện 

dự án. 
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146/TB-UBND ngày 

14/10/2019 thông 

báo kết luận của PCT 

UBND tỉnh Nguyễn 

Quân Chính tại buổi 

làm việc với Công ty 

CP Đầu tư xâng dầu 

Việt lào để chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ 

khởi công dự án: 

Kho, cảng xăng dầu 

Việt Lào. 

Giao các Sở: TN-MT, NN và PTNT, XD, TC 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

được giao, tích cực phối hợp với Ban quản lý 

Khu Kinh tế tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư 

thực hiện công tác GPMB; chuyển đổi đất, 

rừng; thu hồi đất, giao đất; cấp phép xây dựng 

nhằm đảm bảo tiến độ khởi công dự án theo 

đúng kế hoạch. 

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình 

số 5311/TTr-UBND trình HĐND tỉnh Khóa 

VII, Kỳ họp thứ 12 về việc quyết định chủ 

trường chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác trong 6 tháng cuối năm 

2019 trên địa bàn tỉnh (trong đó có Dự án 

Kho xăng dầu Việt Lào). HĐND tỉnh đã 

thông qua Nghị quyết này tại kỳ họp HĐND 

tỉnh lần thứ 13. 
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Văn bản số 154/TB-

UBND ngày 

17/10/2019 thông 

báo kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động nghiên 

cứu các chủ trương, chính sách của Trung 

ương để xây dựng chương trình, kế hoạch xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 

gắn với các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quy hoạch 

Nhiệm vụ này sau khi Chính phủ ban hành 

quyết định phê duyệt Chương trình giai 

đoạn 2021-2030, ngành Nông nghiệp và 

PTNT sẽ chỉ đạo Văn phòng điều phối xây 

dựng đề án tham mưu UBND tỉnh trình 
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STT SỐ KÝ HIỆU VĂN 

BẢN 
NỘI DUNG CHỈ ÐẠO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Nguyễn Đức Chính 

tại Hội nghị tổng kết 

10 năm thực hiện 

Chương trình MTQG 

xây dựng NTM giai 

đoạn 2010 - 2020. 

của tỉnh. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ 

xây dựng nông thôn mới mang tình đồng bộ, 

đột phá, trong đó đặc biệt chú trọng các chính 

sách về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập 

cho người dân theo hướng bền vững, thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết chuyên đề về xây dựng NTM của 

tỉnh giai đoạn 2021-2030. 

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh: 

- Tổ chức rà soát, chi tiết hóa các chỉ tiêu cụ 

thể để tham mưu UBND tỉnh ban hành kế 

hoạch thực hiện trong giai đoạn mới phù hợp 

với khả năng và tình hình thực tế của từng địa 

phương. 

Nhiệm vụ này dự kiến sẽ được thực hiện 

trong năm 2020 khi Trung ương ban hành 

chính thức mục tiêu cho giai đoạn 2021-

2025. 

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc 

kiện toàn hệ thống chỉ đạo, quản lý và Văn 

phòng điều phối cấp huyện, xã theo hướng 

chuyên môn hóa. 

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh 

đã có Văn bản đề nghị các địa phương tổ 

chức kiện toàn lại hệ thống chỉ đạo, quản 

lý và Văn phòng điều phối cấp huyện, xã 

theo hướng chuyên môn hòa (Công văn số 

261/VPĐP-HC ngày 06/12/2019 về kiện 

toàn hệ thống chỉ đạo quản lý nông thôn 

mới các cấp)  

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường 

thực hiện công tác đỡ đầu, phân công địa bàn 

phụ trách cho các thành viên Ban chỉ đạo gắn 

với địa chỉ, phần việc cụ thể, trong đó chú 

trọng hỗ trợ các xã vùng sâu, vùng xa. 

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới đã 

hoàn thành Dự thảo phân công các thành 

viên BCĐ tỉnh đỡ đầu, hỗ trợ cho các địa 

phương, hiện nay đã có văn bản lấy ý kiến 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Công văn số 

260/VPĐP-HC ngày 06/12/2019 về Góp ý 
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STT SỐ KÝ HIỆU VĂN 

BẢN 
NỘI DUNG CHỈ ÐẠO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

dự thảo phân công địa bàn phụ trách, đỡ 

đầu xây dựng nông thôn mới). Dự kiến 

trình UBND tỉnh vào cuối tháng 12/2019. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh 

chỉ đạo các địa phương thực hiện luân chuyển 

cán bộ có năng lực giữ vị trí chủ chốt ở huyện, 

xã khó khăn.  

Đối với nhiệm vụ này, UBND tỉnh đã giao 

cho Sở Nội vụ chủ trì, Văn phòng điều 

phối nông thôn mới tỉnh thực hiện công tác 

phối hợp khi Sở Nội vụ có văn bản hướng 

dẫn. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT,  TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

  Hồ Xuân Hòe 
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