
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    SỞ CÔNG THƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 779 /BC -SCT                        Quảng Trị, ngày 08 tháng 6  năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 

khóa VII 

 

Thực hiện Công văn số 2324/UBND-TH ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 

khóa VII và Báo cáo số 391/BC-HĐND ngày 03/12/2019 của HĐND tỉnh. Sở Công 

Thương báo cáo, giải trình các nội dung liên quan thuộc phạm vi quản lý của ngành 

như sau: 

- Về ý kiến một số tuyến đường điện nông thôn được đầu tư từ lâu nay đã 

xuống cấp gây mất an toàn lưới điện và ảnh hưởng đến mỹ quan nông thôn (cử tri 

xã Cam An) và ý kiến cử tri xã Triệu Trung kiến nghị sớm hỗ trợ đền bù giải phóng 

mặt bằng công trình điện của Dự án ADB cho người dân:  

Hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh đã được bàn giao cho 

ngành điện quản lý, vận hành và trực tiếp bán điện đến hộ dân từ tháng 6 năm 2010; 

Ngành điện đã cam kết chịu trách nhiệm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng mới lưới 

điện để đảm bảo đồng bộ trong việc quản lý, bán điện trực tiếp đến hộ dân trên địa bàn 

tỉnh. Do đó, Sở Công Thương tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục yêu cầu Công ty Điện 

lực Quảng Trị là đơn vị trực tiếp quản lý lưới điện kiểm tra, khảo sát và có kế hoạch 

thực hiện trong thời gian tới.   

- Vấn đề hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường, trong 

đó có các loại thuốc bảo vệ thực vật gây nguy hại đến tiêu dùng và sản xuất của 

người dân:: 

Vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hiện nay theo quy định được 

giao cho Cục Quản lý thị trường chịu trách nhiệm chính. Để tăng cương công tác 

chống hàng giả, trong thời gian qua, BCĐ 389/ĐP đã ban hành nhiều kế hoạch chỉ 

đạo triển khai như sau: Kế hoạch số 2767/KH-BCĐ389 ngày 20/7/2015 của BCĐ 

389/ĐP về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 13/KH-

BCĐ ngày 27/9/2017 của BCĐ 389/ĐP về việc tăng cường công tác thanh tra, kiêm 

tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 4077/KH-BCĐ ngày 19/9/2018 của BCĐ 389/ĐP 

triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 

lượng đối với nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu 

và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 238/KH-BCĐ 



 2 

ngày 01/3/2018 của BCĐ 389/ĐP về việc tăng cường công tác phòng, chống 

buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 5063/KH-BCĐ ngày 31/10/2019 của 

BCĐ 389/ĐP về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Riêng đối với lực lượng quản lý thị trường(cơ quan chủ trì trong chống hàng giả, 

hàng nhái trong nội địa) đã chủ động triển khai thực hiện Đề án Phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 

2020 của Bộ công Thương. 

Vậy, Sở Công Thương kính báo cáo Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh./.  

 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC  
- HĐND tỉnh QT; 

- UBND tỉnh QT; 

- GĐ,  các PGĐ; 

- Các Phòng: QLNL, QLTM;        

- Lưu: VT, TTra.                                                                     
 

                                                                                 Lê Quang Vĩnh                   
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