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V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa 

XIV 

 

 

 
   

    

Kính gửi:  

- Các Chi cục: Thủy lợi, Thủy sản, Kiểm lâm; 

- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; 

- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới. 

 

Thực hiện văn bản số 3643/UBND-TH ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội Khóa XIV, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNTyêu cầu: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

được giao chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

kiểm tra, rà soát và tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri như sau: 

1.Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn:“Cử tri xã Vĩnh 

Sơn, huyện Vĩnh Linh kiến nghị:04 thôn vùng phía Đông xã Vĩnh Sơn nguồn 

nước sinh hoạt bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe người người dân 

khi sử dụng nguồn nước này, theo phản ánh của cử tri, rất nhiều người dân ở 4 

thôn trên bị bệnh ung thư. Đề nghị ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh chỉ đạo cơ 

quan chức năng kịp thời kiểm tra và có biện pháp giải quyết.” 

2.Chi cục Thủy lợi: “Cử tri xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh kiến nghịTuyến 

mương Tân An- Huỳnh Xá Hạ hiện nay dã xuống cấp; hệ thống kênh mương 

N27 không đáp ứng đủ nước tưới cho vụ Hè Thu. Đề nghị chính quyền địa 

phương và ngành Nông nghiệp có kế hoạch sửa chữa.” 

3. Chi cục Thủy sản: “Cử tri xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh phản ánh về 

công tác dập dịch bệnh trên tôm nuôi còn rườm rà (mất 05 ngày lấy mẫu để đưa 

đến tỉnh Nghệ An xét nghiệm) nên việc dập dịch không kịp thời làm dịch bệnh 

bùng phát, thiệt hại về kinh tế cho người nuôi tôm. Đề nghị Ngành Nông nghiệp 

và Phát triên nông thôn nên cải tiến thủ tục hành chính trong công tác dập dịch 

bệnh thủy sản theo hướng nhanh gọn, kịp thời để đảm bào tính hiệu quả trong 

chổng dịch.” 

4. Chi cục Kiểm lâm: “Cử tri xã Linh Trường, huyện Gio Linh kiến 

nghị:Linh Trường là xã miền núi, có diện tích rừng lớn, đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh cho phép chính quyền xã được thu Quỹ bảo vệ và phát triển rừng để xã 

có nguồn thu chi trả cho công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng.” 
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5. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới: “Cử tri xã Triệu Hòa, huyện Triệu 

Phong kiến nghị:Thôn Vân Hòa đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020 

nhưng còn 3 tiêu chí chưa đạt do thiếu nguồn kinh phí, đó là các tiêu chí về giao 

thông nội bộ, cơ sở hạ tầng thương mại, thông tin truyên thanh, kiến nghị Uỷ 

ban nhân dân tình, huyện quan tâm, bố trí kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí để 

thôn đạt chuân nông thôn mới”. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào ý kiến, phản ánh của cử 

tri tổ chức kiểm tra thực tế, xem xét, đưa ra lộ trình giải quyết và báo cáo gửi về 

Sở Nông nghiệp và PTNT(qua Phòng TCHC Sở, đồng thời gửi file mềm qua 

email tại địa chỉ: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) chậm nhất ngày 

25/8//2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Nội dung trả lời kiến nghị ngắn gọn, súc tích, cập nhật đầy đủ kết quả đã 

giải quyết đến thời điểm báo cáo, đề xuất cụ thể hướng giải quyết tiếp theo, thời 

hạn giải quyết.. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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