
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUY1N CAM LQ Dc 1p - Tif do - Hanh phñc 

s&5  /BC-UBND Cam Ló, ngày  31  tháng 3 nám 2021 

BAO CÁO 
Giãi quyt kin, kin nghj cüa cfr tn ti ky hçp thir 19 HDND tinh 

Thrc hin Cong van s 554/UBND-TH ngày 09/02/2021 cüa UBND tinh 
Quàng Trj ye vic báo cáo giâi quyêt, giài trInh kiên, kiên nghj cüa c1r tn ti 
k' hçp thu 19 HDND tinh, khóa VII, UBND huyn báo cáo nhu sau: 

1. Cir tn xã Cam ChInh kin nghj v vic vüng san xuât cay ho tiêu 
(Vüng Cüa) bj thit hi nng né do hin tirong ntrcrc dun ten mt dat sau 
dçrt mira lu vira qua, trên 80% din tIch bj chét, không the khãc phiic dtrçrc, 
bà con nông dan dê nghj có phtro'ng an, djnh htro'ng chuyên dôi qua cay 
trông khác. 

UBND huyn dã chi dao  Phông NN-PTNT chü trI, phi hqp v1i UBND 
xâ Cam ChInh và các ban ngành dja phrnmg tiên hành diêu tra, khao sat nhu câu 
cüa bà con nông dan ye vic chuyên dôi cci câu cay trông tü dat trông cay ho tiêu 
sang trông các loai  cay an qua khác Co giá trj kinh tê cao. Hin tai  da tiên hành 
khào sat nhu cau 5/9 thôn bj thit hai  nng (co 140 h dang k tham gia chuyên 
di tir cay ho tiêu sang trông cay an qua nhu MIt thai, buâi da xanh, oi, sau 
riêng, sampuche...) vth tong din tIch trên 10 ha (bInh quân môi h tü 500 m2  tr1 
len). 

Tuy nhiên, d duy trI din tIch cay h tiêu theo tinh thn Ngh quyt Dai 
hi Dàng bO huyn lan thr XVI và thirc hin vic chuyên dôi cay ho tiêu (dôi 
vOi nhtrng vüng b ãnh hiRing ntng không the khäc phiic duçic) sang các loai cay 
khác có hiu qua kinh te cao hon; UBND huyn dê nghj UBNID tinh chi dao  các 
S& ngành cap tinh nghiên cüu, kháo sat gilip dja phuong ye th nhi.rô'ng, khI hu 
cho phü hçip vói djnh huâng duy trI cay ho tiêu ho.c chuyên dôi các loai  cay 
trông có hiu qua theo huâng ben vUng, on djnh lâu dài, cüng nhu tao  sr thu.n 
li trong vic lien ket tieu thi san phâm cho nglzi dan. 

2. Cif tn d nghj các cp quan tam xây diyng nhà tránh bão, 1ü cong 
dông dê dam bão cho ngtrO'i dan yen tam vào müa mira bão. 

Trong các dçit mua lii visa qua, tren dja bàn huyn Cam L dä xãy ra mua 
lOn, gay ngp liit tren din rng, có ni ngp sâu 2-3m. Nhiu thôn bj cô 1p 
hoàn toàn gay mat an toàn ye tài san và tInh mng ngiRii dan. 

Truâc tlnh hInh do, UBND huyn dã giao phOng Kinh t và Ha tang 1p 
chit trung dâu tu d trien khai D? an xây drng nhà tránh lü tai  các khu virc th.p 
trOng tren dja bàn huyn (Cong van so 640/UBNID-KTHT ngày 29/10/2020). 
Hin nay, thiêt kê mu nhà tránh lit dä hoàn thành. Tuy nhiên, do diu kin ngân 
sách huyn con khó khan, trong khi dO, d du tu cong trInh nhà tránh lit dam 
bão kien cô, an toàn dOi hOi ngun kinh phi tuang di lan, dr kin khoãng 02 t' 
dông/công trInh, UBND huyn dang keu gçi, huy dng các ngun vn h trq d 
triên khai thuc hiên. 
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3. Kin nghj quan tam h trq xây dirng, sfra chfra cac hi tru*ng 
thôn, ban, khu phô sau khi thu'c hin sap nhp dã xuông cap, hir hông và 
không dü sire chü'a khi to chirc các hoit dng hi hQp, sinh ho,t. 

Thrc hin Nghj quyêt 25/NQ-HDND ngày 29/6/2016 cüa HDND huyn 
v/v xây dirng, süa chtia trung tam van hóa và hçc tp cong dông ô các thôn, bàn, 
khu ph trên dja bàn huyn, t1r 11am 2017 den nay dâ xây mi 05 trung tam, sira 
chta, nâng cap, cài tto, ma rng 21 trung tam; xây dirng cong trInh ph trçi 32 
trung tam; du tu mua sam thiêt bj 21 trung tarn vói tong kinh phi dâu tu gân 6 
tSr dng. Hin nay, các trung tam h9c tp cong dông can xây dmg, sira chüa (dc 
bit các hi tru?mg thôn, bàn, khu phô sau khi thrc hin sap nh.p nhung dáp 
irng dü nhu cu sinh hoat, dà xuông cap, hu hông) dã duçic UBND huyn thra 
vào k hoach du tu cong trung hn giai don 2021-2025 và dang chi dao  triên 
khai theo 1 trInh và theo tinh than Nghj quyêt so 43/NQ-HDND ngày 
31/12/2020 cüa HDND huyn v "Kéo dài và diêu chinh, bô sung mt so ni 
dung cüa Nghj quyt s 25/NQ-HDND, ngày 29/6/2016 ye H trçi xây dçrng, sra 
chüa trung tam van hoá và h9c tp cong dông các thôn, bàn, khu phô trên dja 
bàn huyn Cam L". 

Tuy nhiên, ngoài ngun Ngân sách huyn, xà và nhân dan dong gop; kInh 
d nghj UBND tinh quan tam h trcl them kinh phi dâu tu các hi tnrang thôn 
khang trang nhäm giüp huyn hoàn thin các tiêu chi xây dirng Huyn Nông 
thôn mth kiêu mu 

4. Cu tn xã Cam Hiu kin nghj sirm sfra chü'a cu treo Song Hiu 
hin nay dã xuOng cap hir hông tio diêu kin cho nhân dan hai ben di 1ii. 

Câu treo Cam Hiêu thrcic xây dimg nam 1994. Näm 2016, UBND huyn 
dã phê duyt duy tu, si:ra chra phic vi tot nhu câu di 1i cüa nhân dan (Quy& 
djnh so 1394/QD-UBND ngày 05/7/20 16). Trong nhüng näm gân day, do khó 
khän ye nguôn kinh phi nên chua thirc hin vic duy tu, bào di.rang djnh k5', vi 
vy, nhiêu hang miic cOng trInh dã bj hu hOng, xung cp gay nguy him cho 
nguai và phumig tin di iai  trên cu. 

Truâc tInh hInh do, ngày 29/9/2020, Thu&ng tryc Huyn u5', Thuang trirc 
HDND và UBND huyn dà có buôi lam vic vói S Giao thông Vn tài, sau 
buôi lam vic, sa Giao thông vn tãi dã có K& 1un s 2727/KL-SGTVT ngày 
08/10/2020 thông nhât cüng UBND huyn dê xu.t trInh UBND tinh b trI kinh 
phi de duy tu, süa chüa cau treo Cam Hiu. UBND tinh dà có Cong van s 
5088/UBND-CN ngày 06/11/2020 ye vic h trq duy tu, sira chüa và khc phiic 
hu qua do lü ht gay ra dôi vói các cong trInh: cu Cam Hiu và cu treo Cam 
Hiêu, huyên Cam Lô, trong do giao sa Giao thông - Vn tài ph6i hp vâi các 
dan vj kiêm tra, de xut. 

Ngày 13/11/2020, các dan vj lien quan dà kim tra thrc dja, thng nh.t d 
xuât UBND tinh bô trI kinh phi saa chüa, khi dugc UBND tinh b trI van, 
UBND huyn sê khan truang triên khai nhm dam bào an toàn cho ngithi tham 
gia giao thông qua 1i trên cu 
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Vn d nay, UBND huyn cQng dA có báo cáo giâi trInh kin, kin nghj 
cUa cu tn truâc k' h9p thr 13 HDND huyn (Báo cáo so 299/BC-UBND, ngày 
28/12/2020). 

5. Cu tn thôn Dâu Blnh, xã Cam Tuyn d nghj xây them kè chng 
xói 1& & dâu call qua song Hiêu tuyên throng Cam L - Gb Linh. 

Dr an Du?ng giao thông lien huyn Gio Linh - Cam L du?c UBND tinh 
giao Si Kê hotch - Dâu tu lam chü dâu tu và giao cho UBND huyn Cam L 
lam chü dâu tu hçp phân GPMB doan  qua dja ph.n huyn Cam L. Hin nay, 
UBND huyn dã hoàn thành cong tác do dc, quy chü nguôn gôc dat, kiêm dêm 
tài san trên dt, áp giá bi thumg cho các h gia dInh và to chrc bj ãnh hmng. 
Du qu II, näm 2021 së tiên hành chi trà cho các h gia dInh dê sam bàn giao 
mt bang cho chü dâu tu và dan vi thi cong. 

Trong qua trinh thirc hin dir an, vói trách nhim cüa dan vj trçcc tip 
huâng 1çi, UBND huyn s dê xuât Si Kê hoach - Dâu tu, Ban QLDA BIIG2 
Quáng Trj kim tra, xem xét bO sung them kè chông xói ki dâu câu qua Song 
Hiu tuyn du&ng Cam L - Gio Linh theo kiên nghj cüa ci'r tn nhäm hoàn thin 
cong trinh, dam bão chit luçing, an toàn trong müa mua lü. 

6. Cur tn xã Cam Hiêu d nghj các cp có phm:rng an khc phiuc sau 
dçrt lü näm 2020, hai ben ho' Song Hiu có nhiêu diem st 1' nghiêm trçng, 
nht là doin sat thrOng Hoàng Diu di qua d!a  phn thôn Triro'ng Xá, Djnh 
Xá, Mc Dfrc (Cam Hiêu), 

Do ành hthng dçit mua lan kéo dài cui näm 2020 lam hu hOng, xói 1 
nghiêm trçng d9c hai ben bO song Hiêu nhu: Doan qua thôn Dâu BInh (xã Cam 
Tuyen); doan  thôn Tam Hip (xà Cam Thüy); dotn Djnh Xá, Mc Drc, Truung 
Xá (Cam Hiêu)... ánh hmng rat lan den san xuât, tài san và tInh mng cüa bà 
con. UBND huyn dã tong hçp, báo cáo dê xuât UBND tith h trq tü nguôn von 
khäc phçic bâo lt, ngân sách trung uo'ng, ngân sách tinh dê kjp thai khàc phiic 
tInh trng xói lOr hai ben b sOng Hiêu và duqc UBND tinh thông báo danh mltc 
cOng tnInh và müc von t1r nguôn kinh phi Trung uang ho trq dâu tu các cong 
trInh khân cap. Trong d, h trq kè song Hiêu don qua xä Cam Thüy, Cam 
Hieu là 04 t' dông. 

Dn nay, UBND huyn dã phê duyt báo cáo kinh th k5 thut dir an vâi 
tong mrc dâu tu 10,33 t' dông (Quyêt djnh so 430/QD-UBND ngay 18/3/2021); 
giai doan I s khäc phiic nhttng don b xói 1 nghiem trçng tii thôn Truang Xá, 
Dinh Xá, Mc Dirc (xà Cam Hiêu) vOi tOng dir toán 4,2 tr dng. UBND huyn 
giao Ban Quán 1 dr an DTXD&PTQD hoàn thành thu ttic 1ira ch9n nha thu d 
triên khai thrc hin dir an trong Qu II - nãm 2021 d kjp thai khc phc nhffi'ig 
doan xói là nghiem tr9ng, dam bâo an toàn di 1i, san xuât cho nguài dan. Dông 
thai huyn tiep tic huy dng các nguôn 1?c  dê dáu tu các diem cOn lai. 

7. Cfr tn xä Cam Hiu kin nghj H tng cng thoát ntr&c thrOng cao 
tôc qua dja bàn xã Cam Hiêu theo thiêt k (mt s6 dim dã thi công) dt chura 
hçrp l và thiêu & mt sO diem tr9ng yell, gay ngp üng hang tháng cho mt so 
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thôn cüa xä trong müa mira lü. Be nghj kim tra, chi do nganh chu'c nãng có 
phu'ong an khác phiic. 

Ngày 10/12/2020, UBND huyn lam vic vâi Ban quãn 1 Dir an duông 
HCM v phumig an thoát nuâc tuyn du?mg cao toe Cam L - La San, doan  qua 
xä Cam Hiu. Hin tai,  ben trái tuyn thoát nuOc vào h thông thoát nuOc diRng 
khu viIc thuc thôn Nam Hiu 2 (Tan Triic cu) do UBND huyn lam chü dâu tu 
dã thi cong xây dirng hoàn thành cong trInh dam bâo thoát nithc vào müa mua 
lü. PhIa phãi tuyn cháy theo rãnh dc diing cao toe den cong tai 
Km00+290, tuy nhiên, ha lixu, thuGng luii cong chua duçic khcyi dông, dung 
nuâc nên gay ng.p dôi vâi mt so h dan phIa phãi tuyên. UBND huyn dâ dê 
xut và dugc B Giao thông vn tái, Ban quán 1 Dr an DuôngHCM, UBND 
tinh, S Giao thông vn tãi dông chU truang bô sung mrnng dan dông dê kjp 
thai thoát ntthc, tránh ngp ng cho bà con, cii the nhu sau: 

+ Di vâi phn ha iu'u (phIa DOng) muong dn dông di qua khu virc dan 
cu nên cho thit k b sung muo'ng dn dèng cong tai  KOO+290 phâi thiêt kê 
chju lirc, có np dy dê d dàng trong cOng tác san xuât, sinh hoat và dam bào an 
toàn cho ngithi dan. 

+ Di vi phn thucmg lu'u (phIa Tây) di qua khu virc san xu.t d nghj cho 
thit k khoãng 3-5 cOng ngang d bà con di iai,  san xuât thun 1çi. 

8. Cir tn xã Cam Hiu kin ngh srm có k hoich cp ntro'c sich cho 
nhân dan sinh hot, hin nay nguôn ntró'c ö' vüng nay dã bj ô nhim nng 
gay ãnh htr&ng den strc khôe ngirôi dan. Van dê nay dã thrçrc kiên ngh 
nhiêu lan nhirng chira duQ'c giãi quyêt. 

Cong trInh: H thng d.p nuâc sinh hoat lien xã Cam Hiu - Cam Thüy, 
huyn Cam Lô den nay dä hoàn thành và dã cap nrn,c sinh hoat cho bà con tai 
thôn Nam Hiêu (giai doan 2). Các thôn con lal  Truang xa, Djnh Xá, Mc Dirc 
(xã Cam Hiêu) và thôn Lam Lang (xã Cam Thüy) thuc giai doan 1, giai doan  2 
cüa dir an, UBND huyn dã có van ban dê nghj Cong ty CO phn nithc sach 
Quáng Trj tiêpnhn, quãn 1, vn hành cap nuc sinh hoat. Cong ty dä tin hành 
khao sat nhu câu sir diing nuâc sach  cüa b con dê có cci sâ tiêp nhn dir an theo 
dung quy djnh. Yêu câu UBND xã Cam Hiêu tiên hành l.p  danh sách các h gia 
dInh có thu câu sü diing flUYC sach dê hçip dOng vOi Cong ty C phn nuâc sach 
Quãng Tr cap rnioc sinh hoat  cho nhân dan theo phân ánh cüa cr tn. 

9. Y kiên cüa cfr tn xã Cam lieu dê nghj srm giãi quyt vic tranh 
chap ranh giói 02 ha dãtrirng 1n chim giu'a h ông Nguyn Van T 
(Phtrrng 4) vói xã Cam Hiêu, dã hon 02 nãm dé ngh giãi quyêt nhu'ng dn 
nay vn chira du'o'c thic hin gay bfrc xüc trong nhân dan. 

UBND huyn dã chi dao  PhOng TN&MT, PhOng Ni vi, UBND xã Cam 
Hiêu phôi hap vâi UBNI) Phung 4, PhOng TN&MT, PhOng Ni vit Thanh ph 
BOng H kiem tra, xác djnh din tIch dt cüa H Ong Nguyn Van TS'  1n chim 
tr nàm 2014, den nay dà trOng lai cay keo tram 03 näm tui, tru&ng hap nay 
thuôc diên thu hOi dat (theo Biu 64 Luât dt dai 2013). Mac dCi UBND xâ Cam 
Hiêu dã có thiu bui lam vic nhi.rng h ông Nguyn Van T' c chng di 
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không trà lai  din tIch dt 1n chin. Hin nay, UBND huyn dang chi do 
UBND xã Cam Hiêu và các dn vj lien quan tiêp tiic phôi hçip 1.p phixang an 
thu hi dt theo 1 trInh khi cay den chu k' khai thác. 

10. Y kin ctr tn xä Cam Tuyn kin nghj hin nay các t chu'c và 
ngtrôi dan trông rung theo phirong thu'c dung co' gioi san git và mñc 1 lam 
mat phãn phong hóa bão v dt thng, khi mira xuông gay hin ttrqng trôi 
phn dt màu trén b mt, dông tho'i day là nguyen nhân gay st l dat, 
thiêu tInh bn vu'ng trong vic phát triên rtrng. Be nghj các ngành chfrc 
näng nghiên ciru có phirong an khác phiic, có kê hoch quy hoich phát 
trin them din tIch rung dâu nguôn. 

Nhung näm qua, cong tác tuyên truyn, v.n dng nhân dan thirc hin các 
bin pháp báo v, phát trin rmg luôn dixcic Dáng b, chInh quyên huyn quan 
tam thrc hin, trong do, quan tam vn dng nhân dan trông rirng có tham gia 
chü'ng chi FSC, chuyn hóa rmg, trông rfrng g lan gOp phân bão v môi 
tri1ng, giãm thiêu tác hui thiêntai; trong qua trInh thi cOng trOng rung không 
duc san üi, chi ducic cuôc lô trông. Ben ctnh do không dugc dot thçrc bI truâc 
khi trng thng, tuyt dôi không don cht büa bäi theo kiêu tn thu, không khai 
thác trng rung vai din tIch lón tránh tác dng xâu khi thiên tai xây ra... 

Tuy nhiên, phn lan nguèi dan vn trông rfrng theo phucrng thirc cci giói, 
d dam bão tInh ben vttng trong vic phát triên rung, UBND huyn giao phOng 
NN&PTNT phôi hgp vâi các cci quan lien quan nghiên ciru phirnng an canh tác 
phU hçip vOi diêu kin thô nhuông cüa dja phuung dê khuyên cáo nguôi dan thirc 
hin nhàm báo v, phát trien ri'tng và bào v môi trumg sinh thai. 

Vic quy hotch phát trin rung du ngun: UBND huyn d chi dao  Ht 
Kiêm lam và các co quan lien quan phôi hp vâi Trung tam Diêu tra thiêt kê 
nông lam tinh tiên hành rà soát và bô sung them 90 ha rung tir nhien ti vüng 
Suôi Mt (xã Cam Tuyen) dua vào din tIch rung khoanh nuôi dâu nguôn trong 
quy hoich 3 loti rung cüa huyn. 

11. Cir tn xã Cam ChInh kin nghj vic chuyn miic dIch tu' dt trông 
cay lâu nàm näm xem ké trong các khu dan cu sang dt &, tü triró'c dn nay 
dã du'qc UBND các xa quy hoch và cap cho nhân dan có nhu cu v dt 
nhà &. Tuy nhin, hin nay không d1r9'c thirc hin do cO quy djnh m&i cüa 
tinh nen phãi thing Ii. Be nghj xem xét, tüy theo tInh hlnh ci the cüa tirng 
dla phtro'ng dê có kê ho.ch cap dat & cho ngirb'i dan. 

a) Viçc chuyen myc dIch th dyng dct: 
- Vic chuyn miic dIch sr ding dt duçic quy djnh ti Diu 52, Diu 57 

cüa Lut Dat dai nàm 2013. Theo d, vic chuyen mic dich sü diving dt tu dt 
trOngcây lau näm sang dat a thuc tnrang hqp phâi xin phép co quan nhà nuOc 
có thâm quyên, phãi can ci váo quy ho.ch, k ho.ch si~ dung dt hang näm dâ 
&rqc co quan có tham quyên phé duyt và thu câu sü diing d.t. 

- Ngày 20/4/2020, S& TN-MT cO Cong van s 1076/STNIMT-QLDD v 
vic huang dan giài quyêt mt so vuâng mc trong thçrc hin thu tiic hành chInh 
lien quan den linh vçrc dat dai. Tui mic so 12 ghi rO: "Vic chophép chuyn myc 
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dIch th c4ing dt nóng nghip sang dat 6' chi áp dyng dói vái thira dat có vu'ô'n, 
ao trong cling thira dat gn lin vâi da't & hoçc thi'ra dat nóng nghip tách ra tir 
thira da't 6' trong khu dan cit và phái có trong quy hogch, ké hogch th dyng dat 
dwcrcphê duyt". 

- Ngày 29/4/2020, UBND tinh Quãng Trj ban hành Quyt djnh s 
1097/QD-UBND v vic phê duyt K hoch sir diing dt näm 2020 cüa huyn 
Cam L. Tii m1ic 2 Diu 2 ghi rö: "Thy'c hin thu hói dat, giao dat, cho thuê 
da't, chuyên mic dIch sü' ding dat theo ding quy djnh cia pháp lugt, rà soát và 
chi cho phép chuyên myc dIch th dyng dat dói vó'i thi'ra dat có vu'ô'n, ao trong 
cung thith dat gàn lien vó'i dat 6' hoc thz'ra dat nông nghip tách ra tir th&a dat 
6' trong khu dan cu". 

Do do, UBND huyn giao UBND xã Cam ChInh t chirc rà soát các khu 
vrc phü hgp phát trin khu dan cu d dim vào quy hoach sü diing dat giai don 
2021 — 2030, Kê hotch si:r diing dt näm 2021 trInh cc quan Co thâm quyên phê 
duyt, day là can cir d cho phép chuyên miic dIch sü diing dat. 

b) Vic giao dat 6' cho ngu'ô'i dan: 

- UBND huyn yêu cu UBND xä Cam ChInh rà soát qu dat d dua vào 
quy hoach chi tit phân lô dt trInh cap có thâm quyên phê duyt; Rà soát nhu 
cu, di tugng xin giao dt và thirc hin các thU tiic theo quy djnh de giao dat 
cho nhân dan. 

- Mt s vUng dt san xu.t nông nghip, dt màu, dt duc giao theo Nghj 
dnh 64/ND-CP tai  dja bàn xà Cam ChInh truâc day dã duçc UBND xã giao dat 
cho nhân dan xây dirng nhà trái phép, chua thirc hin day dU các thU tic ye quy 
hotch chi tiêt, thu hôi dat, GPMB, giao dat theo quy djnh, nay vung mac trong 
vic giao dat, cap GCNQSD dat. Yêu câu UBND xä rà soát ci1 the trng vUng, 
ti.'mg truô'ng hçp ci the và báo cáo UBND huyn (qua Phông IN&M1) d 
nghiên cU'u giài pháp tháo gi. 

12. Cir tn xã Cam ChInh kin nghj các h nông dan & Cam Chinh 
thrqc nhn dat rfrng khoanh nuôi dê phic hi mt s6 din tIch rfrng tr 
nhiêntheo ké hoch cüa tinh nhu'ng nhiêu nám lin không nhn thrçrc kinh 
phi ho trçY theo quy djnh cüa ChInh phü. JJê nghj kiêm tra, xem xét giãi 
quyêt. 

D làmt& cong tác bào v r11ng tir nhiên, UBND huyn dã ban hành 
Quyet djnh so 3311/QD-UBND ngày 3 1/12/2013 v vic phê duyt D an: 
"Giao rmg tir nhiên cho h gia dInh, Ca nhân dn nam 2015 djnh hiiàng 2020 
huyn Cam L". Trong 2 näm 2014, 2015, UBNID huyn dä chi dto Hat  Kim 
lam phôi hçp vi UBND xã Cam ChInh và các phOng ban lien quan tin hành 
giao rrng tr nhiên cho 132 h gia dlnh, cá nhân trén dja bàn xã Cam ChInh vOi 
din tIch 470,8 ha dê quân 1, báo v và hu&ng lçii. Tai  th?i dim giao rirng vic 
hthng igi cUa cac h gia dlnh, cá nhan dugc thrc hin theo Quyt dinh s 
178/2001/QD-TTg, ngày 12/11/2001 cUa ThU tithng ChInh phU v quyn hu&ng 
igi, nghia v11 cUa h gia dinh, Ca nhân di.rgc giao, duc thuê, nhn khoán rUng. 
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Theo do các chInh sách hithng lçii di kern: Các hO nhn quàn 1, bào v 
rirng tir nhiên nói trên duçc trông bô sung các 1oi lam san ngoài go, cay duqc 
1iu va duçic phép khai thác, huOng igi 100% san phâm lam san ngoài go. 

Di vâi vic nhn kinh phi h trV theo quy djnh cüa ChInh phü: HiOn nay 
Nba nuâc vn chiia có chInh sách quy djnh ho trg kinh phi cho hO gia dInh duçic 
giao quãn 1, bâo v rüng tir nhiên. Hin tti nguôn kinh phi ti'r Qu5 báo v phát 
trin rrng cp tinh chi chi trà tiên dch vi môi tru?mg rtrng cho các khu vrc có 
rrng nàm trong lint v1rc cüa các nhà may thUy din trên dja bàn tinh. Dôi vOi 
din tich rrng tir nhiên dã giao tai  xã Cam Chinh không näm trong lini virc thUy 
din nell không duçc h trçl t1r nguôn kinh phi nay. TruOc mat các hO gia dInh, 
cá nhân nhn rrng tr nhiên tiêp tijc thirc hin cong tác bào v thng tir nhiên, 
phát triên mOt so loài lam san ngoài g dé gia tang thu nhp. 

D có ccsi h trçi kinh phi bão v rfrng tir nhiên cho các gia dInh v lâu 
dài, truóc mat de nghj các hO gia dInh phài thirc hin tot cong tác quãn l, bão v 
rirng, khOng dê mat rmg, phá rung xày ra. 

D nghj UBND tinh sm d xut tháo gör nhüng vuóng mc và bt cp 
nhäm thrc hin tot cOng tác bão v rüng trên dja bàn và dam bào quyên hixâng 
lçii hçp pháp cho các chü rung nhn rung t1r nhiên. 

13. Cfr tn xã Cam Tuyn kin nghj Ngân hang NN-PTNT giãi thIch rö 
vic bat buOc  mua bão hiêm von vay khi ngtrôi tham gia có nhu cu do khó 
khàn ye nguôn von: 

Báo him khoàn vay không chi darn bào lgi Ich cho ngân hang ma cOn dam 
báo 1i ich cho khách hang. Khi khách hang tham gia bão hiêm khoãn vay, 
khách hang se duçic phIa Cong ty Bão hiêm ABIC bão v quyên lçii khi khách 
hang g.p rüi ro do ôm dau, tai nan, ti:r vong. . .thuOc phm vi duc bâo him. 

Vic mua bào him khoàn vay, ngân hang NN-PTNT chi khuyn khich, 
dOng vien khách hang mua nhãm b dam quyên lqi cho khách hang cUng nhu 
ngân hang. Vic mua Bào hiêrn khoãn vay là thOa thuQn giüa khách hang và 
ngân hang. Tuy nhiên, Co the trong qua trInh lam vic nhân viên ngân hang NN-
PTNT dà không giâi thIch rO dan den khách hang hiêu lam. 

Trên day là báo cáo giái trInh kin, kin nghj cüa c1r tn ti k' hçp thir 
19 HDND tinh; UBND huyn báo cáo UBND tinh./. 

No'i nhân: 
- HDND; UBND tinh; 
- Van phOng Doàn DBQH-HDND tinh; 
- VP UBND tinh; 
- Tf. HDND huyn; 
- UBMTTQ huyn; 
- ChU tjch, PCT UBND; 
- Các phOng chuyên mon thuc huyn; 
- UBND các xA, thj trân; 
- Luu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Trãn Anh Tuãn 
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