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BÁO CÁO 

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13,  

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII 
 

 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

 

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

báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 - Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa VII, Sở Nông nghiệp và PTNT giải quyết và báo cáo 

kết quả như sau: 

1.Ý kiến cử tri:  

- Cử tri Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh) kiến nghị tỉnh quan tâm chi tiền hỗ trợ cho 

người dân về dịch bệnh Lỡ mồm long móng xảy ra trên gia súc." 

- Cử tri các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong, cử tri thị xã Quảng Trị và 

cử tri xã Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh) kiến nghị: dịch tả lợn Châu phi xảy ra trên địa 

bàn đã lâu, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế của Nhân dân. Đề nghị tỉnh quan tâm 

hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi lợn bị thiệt hại để bà con có nguồn vốn tái 

đàn sản xuất, ổn định cuộc sống; một số trường hợp người dân (ở xã Vĩnh Lâm) 

đã nộpsố hồ sơ đã gần 1 năm nhưng chưa được hỗ trợ”. 

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

Năm 2019, Dịch Lở mồm long móng (LMLM) xảy ra tại 106 hộ chăn nuôi 

tại các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, thị xã 

Quảng Trị và thành phố Đông Hà phải tiêu hủy 1.428 con lợn các loại, tổng 

trọng lượng tiêu hủy 61.073 kg. Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 10.798 hộ chăn 

nuôi tại 543 thôn của 119 xã, phường, thị trấn thuộc 09 huyện, thị xã, thành phô 

và huyện đảo cồn cỏ. Tổng số lợn mắc bệnh và đã tiêu hủy là 54.547 con với 

tổng trọng lượng là 2.953.538,2 kg.  

Để hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch LMLM và DTLCP xảy 

ra vào năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ 

chăn nuôi lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh, đng thời rà soát, tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét, cấp kinh phí hỗ trợ để khôi phục sản xuất. 

Tuy nhiên do số lượng hộ có lợn bị bệnh phải tiêu hủy trong năm 2019 của các 

địa phương rât lớn (gần 11.000 hộ) và tổng kinh phí hỗ trợ lên đến gần 89 tỷ 

đồng nên chia làm nhiều đợt theo thời gian và mức hô trợ theo quy định. 



Theo báo cáo của các địa phương đến nay đã chi trả xong toàn bộ kinh phí 

hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh do dịch LMLM và DTLCP đến ngày 31/12/2019. Cụ 

thể như sau: 

* Tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh: 

UBND xã Vĩnh Lâm đã ban hành các Quyết định sổ 3332/QĐ-UBND ngàỵ 

26/12/2019; Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 và Quyết định số 

857QĐ-UBND ngày 11/02/2020 về việc chi trả kinh phí cho người dân có lợn bị 

tiêu hủy do dịch LMLM và DTLCP trên địa bàn xã trong năm 2019. 

* Tại thị xã Quảng Trị: UBND thị xã Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 

97/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 và Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 

01/4/2020 về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường để hỗ trợ cho các hộ chăn 

nuôi bị thiệt hại do bệnh LMLM và DTLCP. 

* Tại huyện Triệu Phong: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 

501/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn 

nuôi bị thiệt hại do DTLCP. 

Như vậy, đến cuối tháng 4/2020, người chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh 

Quảng Trị đẫ nhận được kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh do dịch LMLM và 

DTLCP đến ngày 31 /12/2019.  

Từ ngày 01/01/2020 đến nay, vẫn chưa có văn bản hướng dẫn về chính 

sách hỗ trợ lợn tiêu hủy do DTLCP. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện tốt các biện 

pháp phòng chống bệnh theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tiếp tục 

triển khai các biện pháp theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh về phòng chống bệnh DTLCP đồng thời lập 

hồ sơ tiêu hủy đối với các hộ có lợn tiêu hủy do bệnh DTLCP để làm cơ sở hỗ 

trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại khi có chính sách hô trợ mới. 

2. Ý kiến cử tri: "Cử tri các xã Hải Sơn, Hải Quế phản ánh: công tác dồn 

điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất dù đã được chính quyền các cấp quan tâm chỉ 

đạo, HĐND huyện cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ nhưng tiến độ thực hiện 

còn chậm, hiệu quả đạt được chưa như mong đợi. Kính đề nghị HĐND tỉnh 

quan tâm, ban hành nghị quyết chuyên đề để khuyến khích, đẩy nhanh tiến độ 

dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn từ đó đẩy mạnh 

liên doanh, liên kết, thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh." 

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

Việc dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất là điều kiện thuận lợi để đẩy 

mạnh việc cơ giới hóa, tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, bền vững, 

thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo tiền đề để phát triển nền nông 

nghiệp hiện đại có liên kết với các Doanh nghiệp từ khâu sản xuất cho đến tiêu 

thụ sản phẩm. Xác định được sự cần thiết đó, từ năm 2018 Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã phối hợp với các địa phương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh trình 



HĐND tỉnh ban hành  Nghị quyết “Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy 

mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2020- 2025, định hướng đến 2030”. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đang tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định tích tụ và tập trung đất đai 

trong nông nghiệp.   

Để có cơ sở ban hành các chính sách tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn 

tỉnh đảm bảo tính pháp lý và áp dụng hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị 

quyết khi Nghị định tích tụ và tập trung đất đai trong nông nghiệp được ban hành. 

Trước mắt, để khuyến khích, hỗ trợ nông dân đẩy nhanh tiến độ dồn điền 

đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớntrên địa bàn, đề nghị UBND 

huyện Hải Lăng cần tập trung chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2018 của HĐND huyện Hải Lăng về chính sách hỗ trợ dồn điền, đổi 

thửa, tích tụ ruộng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021. 

3. Ý kiến cử tri: 

- "Cử tri phường 1 (thị xã Quảng Trị) kiến nghị: về vấn đề sạt lở bờ sông 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân ( ở Tổ 1- 

khu phố 1). Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý 

sớm." 

- "Cử tri xã Triệu Giang phản ánh hiện nay bờ sông Thạch Hãn khu vực 

thôn Tiền Kiên đã bị sạt lở nặng vào gần sát chân đường giao thông và sát chân 

bia di tích lịch sử cách mạng (nơi làm việc của Tỉnh ủy Quảng Trị trong những 

năm 1937-1939). Vì vậy đề nghị cấp trên sớm hỗ trợ vốn để xây kè chống sạt lở 

ở khu vực này bảo đảm an toàn cho các công trình và nhà ở dân cư." 

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

Trong những vừa năm qua, dưới tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, 

hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ biển đã diễn ra khá nghiêm trọng tại nhiều địa 

phương trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ 

chức kiểm tra thực địa và tham mưu UBND tỉnh bố trí 14,9 tỷ đồng từ nguồn hỗ 

trợ ngân sách trung ương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 để ưu tiên xử lý 

sạt lở tại một số khu vực khẩn cấp dọc 02 bờ sông Thạch Hãn qua địa bàn thị xã 

Quảng Trị, huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà, trong đó, có vị trí thuộc 

khu phố 1, phường1, thị xã Quảng Trị (0,4km) và thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu 

Giang, huyện Triệu Phong (0,25km) như theo kiến nghị của cử tri.  

Hiện nay, HĐND tỉnh đã phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại 

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/4/2020; Chủ đầu tư (Ban QLDA Đầu tư 

xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT) đang triển khai các hồ sơ, thủ 

tục pháp lý đầu tư xây dựng theo quy định. Dự kiến triển khai thi công hoàn 

thành các tuyến kè chống sạt lở trong năm 2020. 

4. Ý kiến cử tri: "Cử tri các xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu 

Lăng, Triệu Vân, Triệu An, Triệu Hòa... đề nghị các cấp quan tâm cung cấp 



nguồn nước sạch để bà con yên tâm sử dụng sinh hoạt hàng ngày đảm bảo cho 

sức khỏe, vì nguồn nước ở các xã đã bị ô nhiễm nặng." 

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

Tính đến ngày 31/3/2020 các số liệu về cấp nước sinh hoạt nông thôn của 

huyện Triệu Phong như sau: 

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh của huyện Triệu Phong đạt: 

95,40%. Đối với các xã nói trên, xã đạt tỷ lệ cao nhất gồm xã Triệu Trung, Triệu 

Sơn, Triệu Lăng, Triệu Hòa (đạt 100%); xã thấp nhất là xã Triệu Vân đạt 

98,17%; 

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia của huyện Triệu Phong đạt: 52,53%. Đối với các xã nói trên, xã đạt tỷ lệ cao 

nhất là xã Triệu Sơn (đạt 61,05%); xã thấp nhất là xã Triệu An đạt 23,07%. 

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 trên địa bàn huyện Triệu Phong 

là việc làm cấp bách và thiết thực. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành lập “Đề xuất dự án nước sạch và 

vệ sinh nông thôn bền vững và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị” 

vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB); trong đó có cấp nước sạch cho các xã vùng 

Đông Triệu Phong (bao gồm cả xã Triệu Vân, Triệu An, Triệu Hòa).  

Hiện nay, đề xuất dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị trình Bộ Nông 

nghiệp và PTNT xem xét, tổng hợp báo cáo Chính phủ. Riêng các xã Triệu 

Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Lăng... Sau khi đề xuất dự án được thống 

nhất chủ trương đầu tư, Sở Nông nhiệp và PTNT sẽ đề nghị và bổ sung các xã 

này vào dự án. 

Trước mắt, để tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng sử dụng nước sạch đạt quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia; đề nghị UBND Triệu Phong 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.  

5. Ý kiến cử tri: “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 thiệt hại đếntiêu dùng 

và sản xuất của người dân. Kính đề nghị các ngành chức năng tỉnh tăng cường 

công tác kiểm tra và các biện pháp xử lý để hạn chế vấn đề trên.” 

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

Công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất được lực 

lượng chuyên ngành triển khai định kỳ, đột xuất  đã kịp thời phát hiện và xử lý 

ngăn chặn các hành vi buôn bán thuốc BVTV, phân bón không đúng quy định 

và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  



Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tổ chức 03 đợt thanh tra, kiểm tra về quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

và phân bón trên địa bàn tỉnh, kết quả chưa phát hiện việc buôn bán, sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam, 

thuốc giả thuốc kém chất lượng gây thiệt hại trong sản xuất. Đồng thời chưa 

nhận được ý kiến phản ánh về chất lượng vật tư nông nghiệp nói chung và thuốc 

bảo vệ thực vật nói riêng từ các địa phương. 

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán thuốc BVTV tràn lan 

không đủ điều kiện, thuốc giả, kém chất lượng, đề nghị chính quyền địa phương, 

đặc biệt là cấp xã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Nông nghiệp, thanh tra 

Chi cục Trồng trọt và BVTV để thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc buôn 

bán, sử dụng thuốc BVTV của người dân trên địa bàn quản lý; Đồng thời, thông 

tin kịp thời về tình hình buôn bán, sử dụng thuốc BVTV giả, kém chất lượng 

trên địa bàn để kịp thời xử lý. 

6.Ý kiến cử tri: “Cử tri xã Húc Nghì và các xã trên địa bàn huyện Đakrông 

kiến nghị tỉnh quan tâm Bóc tách, chuyển đổi diện tích đất của người dân đã 

trồng cây lâu năm tại các thôn Cựp và La Tó thuộc quản lý của Khu bảo tồn 

thiên nhiên Đakrông để giao lại cho người dân sản xuất (theo quyết định 3359)” 

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

Căn cứ Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc 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; Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt hiệu chỉnh số liệu diện tích 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; huyện Đakrông đã được UBND tỉnh phê duyệt phương 

án chi tiết chuyển đổi với tổng diện tích là 2.001,6 ha (UBND huyện: 699,86 ha; 

BQLRPH Hướng Hóa – Đakrông: 1.301,2 ha). Hiện tại, BQLRPH Hướng Hóa- 

Đakrông đã bàn giao toàn bộ diện tích trên cho địa phương quản lý và UBND 

các xã có liên quan đã tiếp nhận. 

Việc cử tri xã Húc Nghì và các xã trên địa bàn huyện Đakrông kiến nghị 

không nằm trong đối tượng rà soát theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 

05/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị, vì đây là diện tích thuộc quy hoạch rừng 

đặc dụng do Khu BTTN Đakrông quản lý. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở 

NN và PTNT chỉ đạo đơn vị tư vấn chủ trì rà soát quy hoạch 03 loại rừng, thời 

gian hoàn thành vào tháng 12/2020. Trong quá trình rà soát Sở NN và PTNT sẽ 

chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, rà soát kiến nghị của cử tri xã Húc Nghì và các 

xã trên địa bàn huyện ĐaKrông để có hướng xử lý phù hợp với thực tiễn và 

mong đợi của cử tri. 

7. Ý kiến cử tri: "Tuyến kênh mương từ Thôn tây đến Trường kỳ xã Vĩnh Tú 

đã được đầu tư xây dựng kiên cố hóa nhưng đến nay đã bị hư hỏng nặng không 

thể phục vụ tưới tiêu, cử tri đã nhiều lần đề nghị nhưng chưa được giải quyết, đề 



nghị tỉnh, huyện cần có giải pháp tháo dỡ hoặc xây dựng lại để phục vụ tưới tiêu 

cho bà con nhân dân." 

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

Nội dung này Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cụ thể và báo cáo UBND 

tỉnh tại Báo cáo số 372/BC-SNN ngày 10/12/2018 (có văn bản gửi kèm). Trong 

đó, đã đề nghị UBND huyện kịp thời kiểm tra, đánh giá, chủ động xử lý theo 

thẩm quyền và nguồn lực của địa phương. Tuy nhiên, đến nay địa phương chưa 

xử lý vấn đề này. 

Hiện nay, theo kiến nghị của cử tri thì vấn đề cần xử lý trước mắt đó là kịp 

thời tháo dỡ toàn bộ phần kênh bê tông bị hư hỏng, đất cát bồi lấp đảm bảo phụ 

vụ tưới tiêu. Đề nghị UBND huyện chủ động cân đối nguồn lực của huyện để 

thực hiện vấn đề này. 

Ngoài ra, để xử lý dứt điểm và đảm bảo khai thác phát huy hiệu quả về lâu 

dài, đề nghị UBND huyện kịp thời tổ chức kiểm tra, đánh giá để chủ động triển 

khai giải pháp phù hợp trong khả năng cân đối của huyện hoặc kiến nghị UBND 

tỉnh nếu vượt quả khả năng. 

8.  Ý kiến cử tri: “Cử tri phường An Đôn (thị xã Quảng Trị) kiến nghị tỉnh 

chỉ đạo để thi công đường Cứu hộ cứu nạn An Đôn đoạn từ Quốc lộ 1A lên Trụ 

sở UBND phường An Đôn để tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại” 

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.  

Sau khi được bố trí vốn, Ban QLDA tổ chức lựa chọn nhà thầu, 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 với tiến độ thực hiện hợp đồng 

đến ngày 31/12/2020. Đến thời điểm báo cáo, khối lượng thực hiện đạt được cụ 

thể như sau: 



- Mặt đường tuyến chính đoạn từ Km0+192,22 (đầu tuyến) ÷ Km1+827,47 

(nhà thờ phường An Đôn) đã thi công hoàn thiện móng CPĐD lớp trên Dmax 

25mm với giá trị ước tính đạt 2,300/4,251 tỷ đồng.  

- Cống thoát nước ngang: Thi công và sửa chữa hoàn thiện 03/05 cống, giá 

trị ước tính đạt 0,236/0,317 tỷ đồng. 

- Cầu 03 nhịp tại Km1+656,58: Đã lao lắp hoàn thiện 10/12 dầm, thi công 

hoàn thiện nhịp N1 và đang triển khai thi công đường 02 đầu cầu, giá trị ước tính 

đạt 2,907/5,889 tỉ đồng. 

- Cầu 01 nhịp tại Km5+596,67: Đã hoàn thành lao lắp 05/05 dầm, bản mặt 

cầu, hệ thống lan can cầu, hiện đang triển khai thi công đường 02 đầu cầu. Giá trị 

ước tính đạt 1,587/3,006 tỉ đồng. 

- Tổng giá trị thực hiện đạt 7,030/16,076 tỉ đồng tương đương 43% giá trị 

Hợp đồng. 

- Theo kế hoạch thực hiện, dự kiến đến 30/6/2020 sẽ hoàn thiện mặt đường 

BTN hạt trung đoạn từ Km0+192,22 (đầu tuyến) ÷ Km1+827,47 (nhà thờ phường 

An Đôn) và cầu 03 nhịp tại Km1+656,58 để đảm bảo thông tuyến phục vụ nhân 

dân đi lại. Đến 31/12/2020 sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại theo đúng mục tiêu 

dự án đã đề ra. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, Chi cục liên quan; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 

 


	bookmark0
	bookmark1
	bookmark2

		2020-06-05T17:14:27+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-06-05T17:14:55+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




