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Ket qua giat quyet cac y kien, kien ngh cua cir tn 

KInh gui: Hi dông nhãn dan tinh khóa VII , k' h9p thu 19. 

Tai k' h9p thu 16, HDND tinh khóa VII, UBND tinh nhn duqc các kin 
cü tn trong toàn tinh phãn ânh v các vAn d lien quan dn các lTnh v%rc: Nông 
nghip, Tài nguyen và Môi trung, Giao thông và các van de xâ hi... 

UBND tinh báo cáo kt qua giâi quyt các kin, kin nghj Cu tn các vAn d 
thuc thrn quyn cüa UBND tinh nhu sau: 

I. NHOM Y MEN yE LINH VVC  NONG NGHIP: 

1.1. '' kin Cu tn: Cfr tn xã Gio Hãi (Gb Linh) d nghj yic khai thác 
dánh bt thüy hãi san trên bin gp nhiu khó khán, do không nAm thrqc 
yang lãnh hãi, lãnh thi trên bin. VI 4y, kin ngh tinh t chüc htró'ng dan, 
tp huAn cho nglr dn v vAn d Iãnh hâi, Iãnh th trên bin, d thun tin 
trong vic dánh bAt và trich xuAt thrçrc ngun gc hãi san. 

Xã Gio Hái, huyn Gio Linh, tinh Quâng Trj là x vüng bin bãi ngang, chü 
yu là thuyn nan khai thác gAn b&, san phAm chU yu tiêu thi ni dja, my nhiên i 
Thôn 4, xâ Gio Hái Co 12 tàu cá xa b, tham gia khai thác & yang bin xa. Hang 
näm, S& Nông nghip và PTNT (Chi cic Thüy san) dâ t chuc tp huãn hu&ng dn 
Lut Thüy san, các van bàn hi.r&ng dn Lut d ph bin, hu&ng dn dn chU tàu, 
thuyn tnthng và ngix dan d thirc hin dung quy djnh, trong do có huàng dn v 
phân vüng khai thác di vOi các kh6i tàu trên bin dung vOi quy djnh tai  Nghj djnh 
26/201 9/ND-CP ngày 8/3/2020 quy djnh chi tit mt s6 diêu và bin pháp thi hành 
Lut thüy san (tru&c dO là nghj djnh 33/2010/ND-CP ngày 3 1/3/2010 cüa ChInh 
phU v quàn l hoat  dng khai thác thUy san cüa th chüc, cá nhãn Vit Nam trên 
các vüng bin) trong do có ngu dan xA Gio Hâi, nhAt là ngi.r dan kh& tàu xa b?y. 
Dng thèd, Hang nàm Chi ciic Thüy san dã phM hcip vâi Tong cilc ThUy san, Cong 
An tinh và B chi huy B Di Bien phOng tinh t chüc tuyên truyn v bin dão, 
dc bit ph bien Cong u&c Lut bin 1982, Lust bin Vit Nam, Lu.t Thüy san 
Vit Nam, Lust  pháp các nithc trong khu vrc có lien quan dn khai thác, bào v 
ngun lçii thüy san, môi trtr&ng thüy san và môi tru&ng bin; Các quy djnh v 
chông dánh bAt bAt hcp pháp 1W; các hip djnh phân djnh ranh giâi bin và thoâ 
thun gicta Vit nam và các nuOc trong khu virc thành phAn t chüc tp huAn có 



2 

ngix dan xa Gio Hái. Theo quy djnh tai diu 44, Nghi djnh 26/2019/ND-cp ngày 
8/3/2020 quy djnh chi tit mt s diu và bin pháp thi hãnh 

Luât Thüy san trong do có quy djnh v Ip dt thi& bj giám sat hành trmnh, 
hin nay dã có 160 tâu 1p dt thit bj giám sat hành trInh, trong do có ngii dan xâ 
Gio Häi dâ 1p dt trén khi tàu 1 5m. Trong giám sat hành trInh lap trén tàu cá, các 
dcm vj cung cp dâ cung cp cho chü tàu phn mm giám sat trong do có bàn d 
yang bin, dng thai trên H thng giám sat Chi ciic Thüy san dã có trang b man 
hInh câ lan d huang dn cho các chü tàu, thuyn tnr&ng bit khi dn lam vic. 
Chi ciic Thay san cia in và phát du&ng phân ctjnh vjnh Bc B dn vài các chü tàu, 
truyn truO'ng trong do có ngix dan xA Gio Hãi tham gia khai thác trén các vüng 
bin xa d bit. Dng th&i, ngày 14/7/2020, S& Nông nghiêp và PTNT cia có van 
bàn s 1239/SNN-TS thông báo Hip djnh hcp tác ngh cá Vjnh Bc B dn vài 
các huyn d thông báo cho ngu dan bik Ben cnh do, Chi cic ThUy san thi.thng 
xuyên hixOng dn trrc tip cho các chü tàu tham gia khai thác vüng biên xa bit 
v ranh giâi trén các vüng bin d ngu dan biêt. 

Trong thai gian tâi, UBND tmnh sê chi do Sà Nông nghip và PTNT tip 
tic ph bin, huàng dn và tp hun các quy djnh v Cong i.rac Lust bin 1982, 
Luât bin Viêt Nam, Lut Thüy san Vit Nam, Lut pháp các nrnc trong khu vrc 
CO lien quan den khai thác, báo v ngun lçii thUy san, môi tru&ng thüy san và môi 
tnr&ng bin; Các quy djnh v chông dánh bat bAt hqp pháp JUU; các Hip djnh 
phân djnh ranh gi&i bin va thOa thun giüa Vit Nam va các nuàc trong khu virc 
dé ngi..r dan biêt. 

, , .
- . . - A 1.2. Y kien cua cir tn huyçn Vinh Linh: Cir tn xa Vinh Chap de ngh So' Nông nghip Va Phát trin Hông thôn, Cong ty c phn thiiy 1çi khão sátvà 

nao vet hç thong tieu ung (don khu vrc HTX Lai Binh giap song Cau Diçn) 
và sra chfra kênh dn nwrc h thng dp Bàu Nhum do bj htr hông & mt s 
v tn vI mira lfl nhfrng nàm trtró'c. 

PhAn l&n các triic tiêu trén dja bàn tinh hin nay cia bj bi lAng phAn lan do 
thai gian hot dng cia lâu, mt phAn do tác dng, bin di cüa dông chãy. Hin 
nay, S Nông nghip và PTNT dang giao cho các don vj chuyên mon phi hp vâi 
các dja phixo'ng khào sat, rà soát, tng hçip báo cáo UBND tinh d cO phuong an 
chinh trj, nao vet v lâu dài. 

He thng kênh chInh Bàu Nhum cO chiu dài khoâng 13,0km, don tir 
K4~K7+500 là kénh dat di qua dja hInh có nên dja chAt yu (cat và cat pha) nén 
hang nam, dn müa mua 111 thu&ng xuyên bj vO, cat chây gay lAp ding rung, dc 
bit là trong 02 näm 2018-2019 v 02 do?n và v nhiu lAn. D khAc phiic cac 
don bj vâ kj.p thai cap nixâc phc vi san xut, S& NOng nghiép và PTNT dà chi 
do Cong ty TNHH MTV Quán l, Khai thác Cong trInh Thüy 1?i huy dông 1irc 
hrçing cong nhân khAc phiic t?m th&i d kjp th&i cAp nixâc phic vi tuâi và hin nay 
dang tiên hãnh khäc phic don nay bang ngun vn ngân sách Trung uong h trçi 
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các dja phuo'ng kh,c phiic hu qua thiên tai näm 2019 (&rqc UBND tinh phê duyt 
Báo cáo kinh t k5 thut t?i Quyt djnh so 1498/QD-UBND ngày 15/6/2020). Vê 
lâu dài, Sâ Nông nghip và PINT së chi dao nghiên c1ru và &ra vào nâng cp, sira 
chCa tü ngun tang vn diu l cüa Cong ty TNHH MTV Quãn l, Khai thác Cong 
trInh Thüy lqi giai don 2 hoc các ngun vn khác, nh&m dam báo on djnh cong 
trInh cüng nhu dam ngun nixyc phiic vi san xuât và d tránh v kênh gay bi 1p 
rung lüa. 

1.3. Cir tn xa Vinh So'n d nghj S& Nông nghip và Phát tnin nông thôn 
tinh khao sat dau tir, nang cap hç thong kenh ttroi nuo'c vi xa Vinh So'n Ia da 
phirong & cui ngun h thng thüy kyi La Ngà nên trong san xut Hông 
nghip mon bj thiu ntr&c. 

Xã VTnh San là don vi a cu& ngun nuâc cOa h thng La Ngà, mc dU h 
thông kênh mucing Co bàn dâ duçic kiên cO hóa nhu'ng vn thxng xuyên thiu 
ngun nrac tisth, nhât là v He Thu. Nàm 2020 là nàm ành hi.rang nng n cüa han 
han, thiu nt.rac, xâm nhp mn trên dja bàn toàn tinh. Do do, S& Nông nghiép va 
PINT dâ chi dao Cong ty TNHH MTV Quan 1, Khai thác Cong trInh Thüy lçii 
trin khai 1p dt các tram bom dâ chin d born chng han, di)ng th&i diu tit 
nguôn rnrâc ho chura hqp l, han  ch thit hai do  han han, thiu nithc gay ra. V lâu 
dài, UBND tinh sê chi dao S Nông nghip và PINT nghién ci'ru giãi pháp thUy lçii 
di)ng b, trong do CO giãi pháp diu tit ngui)n nir&c lien cong trInh, h thi)ng d 
dam bâo cp nôc cho nh&ng vüng thii&ng xuyên han han, thiu nisâc, trong do có 
xâ Vinh San. 

1.4. Cu' tn xã Hãi Thai kin ngh trên dja bàn xã có 03 hi) chua ntro'c 
(Hi) si)1, s 2, s 03) do Cong ty TNHHMTV Cao su Quãng trl quãn l. Nàm 
2019, huyçn Gio Linh va xa Hal Thai da lam vice voi Cong Iy va de ngh Cong 
ty giao li din tIch 03 hi) chua niroc cho xã quail l d phiic vi ttr&i nu'&c san 
xut Hông nghip. San cuc lam vic Cong ty TNHH MTV Cao su Quãng Tr 
dã thing nht bàn giao cho xã quail l hi) chu'a nir&c s 3 (1 phiic vy myc dIch 
tirOi ntro'c cho san xut Hông nghiêp ella xã, nhtrng lông hi) cn, chira diroc 
nao vet. Yl vy, d nghj tinh quan tam, khão sat và hi) tr9' kinh phi no vet 
lông hi) chu'a nu*c d phyc viz bà con tir&i nu'&c trong san xut nông nghip. 

Trên Co sâ d nghj cüa UBND huyn Gio Linh và kin nghj cüa cü tn xã 
Hâi Thai, vic bàn giao 03 ho chüa tü Cong ty TNI-IH MTV Cao Su Quáng Trj cho 
huyn Gio Linh quân l, st'r diing dé chO dng phic vi tuOi tiêu, san xut nông 
nghip là rAt cAn thik Hin nay, UBNID tinh dã ban hành quy djnh v phân cAp 
quãn l, khai thác và bào v cong trInh thüy lçvi trên dja bàn tinh Quáng Trj tai 
Quyet djnh so 3147/QD-TJBND ngày 28/8/20 18. Tnzâc mAt, d nghj UBND huyn 
chü dng bO tn kinh phi, tim kiém ngui)n vi)n dé duy tu, báo diiOiig và nao vet 3 hi) 
chira nOi trén nhAm phát huy hiu qua trong cong tác tithi tiêu phiic vii san xuAt, nhât là trong diu kin hn han, thiu ni.rOc nhu hin nay. Trong thai gian tOi 
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UBND tinh kin nghj B Nông nghip và PINT quan tam h trçl dâu tu nâng cap, 
süa chüa dng b t1r ngun các chucmg trInh, d? an. 

1.5. Ctr tn xã Vinh So'n và xã Vinh Chp có kin các th6n cüa xã s 
dan dông, ngun ntró'c sü' dtjng hl nhim phèn nng, nhfrng nãm triróc dã 
duçrc chirorng trInh ntróc sich Hông thôn Quãng Trj du tu h thng cp nu'c 
nhtrng không phát huy thrçrc hiu qua. Cfr tn cüa 2 xã d ngh ngành chóc 
nang nghien CWU co giai phap cap niroc hqp vç sinh de nhan dan str ding. 

S lieu cp nuàc sinh hoat  nàm 2019 tai  xA Vinh Son, xã Vinh Chip nhu 
sau: 

- Xã VTnh Son: T' l h dan diing nuóc hçip v sinh dat:  99,02%; sr dung 
nuóc sach  dáp rng QC\TN dat  68,03%; 

- Xâ Vinh Ch.p: T 1 h dan diing nixóc hqp v sinh dat:  100,0%; sir ding 
nuc sach  dáp üng QCVN dat  80,88%; 

Vâi t' 1 nêu trén, xä Vinh Son và xã Vinh Chip là nhUng xa co t l h dan 
sir diing nithc hqp v sinh và si:r diing nuOc sach  thuc nhóm cao cüa tinh; ctông 
th?ñ 02 xã nói trén dâ dat  tiêu chI 17.1 trong xây drng nông thôn mói. 

V các giãi pháp Cp ntr&c cho nhãn dan sfr ding: 

* Di vâi xâ VTnh Son: Hin nay Trung tam NuOc sach  và VSMT nông thôn 
dang 1p h so Báo cáo kinh th k5 thut duy tu, bâo duong cong trInh cap nuâc 
trên dja bàn xA, dr kin tháng cui tháng 10/2020 sê thi cong sira ch1ta cong trInh 
tir ngun vn sr nghip NSTW dA diiçic phân b thuc Chuong trInh mllc tiéu QG 
xay drng NTM vài tng mirc du liz 900 triu dng. 

Mt khác, näm 2019 Si Nông nghip và PINT dã D xut dir an "Dir an 
Cp nrnic và V sinh nông thôn bn vttng và cMng chju vôi bin di khI hu cac 
tinh Trung B và Dông Nam B tinh Quãng Trj". Theo d, trong pham vi dé xuât 
dir an, cO d xut dâu tu Xây drng H thông cp nuc sach lien xã Lam, San, 
Thüy, Long, huyn VTnh Linh vài pham vi du tu toàn b khu virc 04 xä, trong do 
dôi ti.rcing hiz&ng th%1 dir an bao gôm khoáng 4.368 h gia dlnh v&i cOng suât 
6.000m3/ngày-dém; tng mirc du tu dir kin là 70 t dng. Hin nay, d xut dir 
an dã duçc glri B NOng nghip và PINT, Tng c1ic ThUy lçri xem xét, tng hqp 
báo cáo ChInh phO tai  van bàn si 579/UBND-NN ngày 20/2/2020. 

* DM vOi xâ Vinh Chip: Trong Chuang trInh MTQG xay drng nông thôn 
mdci cO nguOn kinh phi thrc hin tiêu chI 17.1; UBND tinh s chi dao VAn phông 
diêu phOi Chizang trInh MTQG xây drng nOng thOn mói, S& K hoach và Du tu, 
Sâ Tài chInh bô trI von tr nguOn kinh phi nay theo nguyen v9ng cüa dja phtrong. 

1.6. Cfr tn các xã Vinh O, Vinh Khê, Vinh Ha d nghj ngành chfrc nAng 
h trçr ngtrbi dan h th6ng cp nithc sinh hot nhir ging dào, ging khoan, 
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S S - F A A A F A , . nhat Ia vao nhtrng thang kho htn cao diem, nhan dan cac xa mien nui khong 
có ntró'c sinh hoit hçrp v sinh. 

Hang nãm và theo trng giai doan, UBND tinh bô trI vn dâu tu phát trin 
cho các xâ lam chñ du tir d xây drng các cong trInh thit yu tir nguOn von 
chuang trInh MTQG xây dirng NTM, và giám nghèo bn vüng, trong do cO tiêu 
chI 17.1 v t) 1 h cluçic sir dirng niific h9p v sinh và ni..râc sach  theo quy djnh. 
UBND xã 1.xu tiên sê b trI t1r ngun vn nay d xây dirng các cong trInh nuóc sinh 
hoat cho nguôi dan. 

UBND tinh sê yêu cu UBND huyn Vinh Linh, xã Vinh 0, Vinh Khê và 
Vinh Ha tranh thu ngun vn các Chuong trinh, Dr an khác, các t chüc Phi chInh 
phü và buy dng ngun 1rc trong nhân dan d 1ng ghép vâi ngun vn Chi.rGng 
trInh MTQG xây dirng nông thôn mOi du tu cong trInh nói trên. 

1.7. Cir tn xã Gio Hãi (Gio Linli) kin ngh ngun ntrrc bà con nhân 
dan dang sir diing bj nhim phèn, nhim mn gay bnh, ãnh htrông dn dô'i 
sng cüa nhân dan. D ngh tinh, huyn quan tam du tir diy an nir&c sch dé 
phiic vi dôi sng và sinh hoit cüa nhân dan. 

Ngithi dan xâ Gio Hãi chü yu sir diing nuâc sinh hoat tir các cOng trInh cp 
nuâc nhO lé (trén dja bàn chua cO cOng trInh cp nithc tp trung). Den cuM näm 
2019, t I h dan diving nithc hçip v sinh cüa xA dat:  100,0%; sir diing niróc sach 
dáp irng QCVN dat  33,33% (vâi t' l nay xã Gio Hãi chua dat  chi tiéu 17.1). D 
nhan dan xâ Gio Hâi CO ngun nuâc sach cn thi& phài xây dirng cOng trInh cp 
nithc sach  tp trung. Hin nay mang hri cp nuic khu vrc phIa dông huyn Gio 
Linh cüa Cong ty C phân nuóc sch Quang Trj dã trin khai gn sat dja bàn xâ 
Gio Hãi, do dO vic du tu cong trinh cp nuâc sir diing ngun nuâc cira Cong ty 
C phn nuóc sch Quãng Trj khâ thi và bn v€tng. 

V ngun vin du tu: UBND tinh sê chi dao V phOng diu phM Chucing 
trInh MTQG xay drng nOng thôn m6i, Sâ K hoach  và Du tu, Sâ Tài chInh b trI 
sir diing ngun kinh phi dâu tu cho nuâc sach  trong chi.rmg trinh MTQG xây drng 
nOng thôn mói cüa huyn Gio Linh d b trI xây drng cOng trInh cp nuc sach 
cho xã Gio Hài. UBND huyn Gio Linh, xã Gio Hái cn tranh thu ngun vn các 
Chucmg trInh, Dir an khác, các t chire Phi chInh phü và huy dng ngun 1irc trong 
nhân dan dé 1ng ghép vói ngun vn Chuong trInh MTQG xây dirng nOng thôn 
m&i du ti.r xây drng cOng trInh cp nuóc sach  cho Gio Hãi. 

1.8. Cu tn xa Gb Quang kin ngh hin nay tnên dja bàn xã dã dtrçrc 
tinh quan tam b trI ngan sách, dr an h trq 500 h dan dã có nu&c may d 
phuc vi sinh hot. Tuy nhiên, do ãnh htrO'ng cüa ô nhim ngun nirOc thai 
khu cong nghip Quän Ngang và Dn Cl Cu, no'i chira kho sung dn cüa M 
ngiiy - khu tái djnh cu Xóm Ru - True Lam, ngun nirOc bj ô nhim con hon 
200 h dan chira có ngun ntróc sch d sinh hot. D nghj tinh quan tam b 



6 

trI ngân sách du tir ntwc sch cho nhân dan sir dtjng dam bão sire khôe 

cho nhân dan. 

Nàm 2016, Trung tam Nrâc sach và VSMT nông thôn dâ 4n dng ngun 
vn du tu ti Qu Hi nhtpASEANNhtBãn(JAIF), du tu xây dirng trên dja bàn 
x Gio Quang cong trInh cp nucc sach Co quy mô cap nuâc cho 03 thôn (thôn 

Trüc Lam, KS'  Lam và K5' Trüc) vâi 299 h gia dInh thrcc sü ding nuc sach dat 

QCVN. 

Hin nay, ngun kinh phi d.0 tu cho cong trInh nithc sach  rt  han  ch. VI 

4y, d du tu cong trInh nuâc sach  cho han 200 h khu tái djnh Cu Xóm Ru - Trüc 
Lam, UBND xã Gio Quang cn thit sir diing ngun kinh phi trong Chuong trInh 
MTQG xây dirng nông thôn mâi thirc hin tiêu chI 17.1 (Tiêu chI ye tS' 1 h duçic 
sir ding nurc hcip v sinh và rnthc sach theo quy djnh) d dâu tu xây drng cong 
trInh nixrc sach  cho dja bàn. D nghj UBND huyn Gio Linh, xã Gio Quang tranh 
thu ngun vn các Chuang trInh, Dir an khác, các th chirc Phi chInh phü và huy 
dng ngun hxc trong nhãn dan d 1ng ghép vói ngun von Chuang trInh MTQG 
xây dirng nOng thôn mri du tu cong trInh nOi trên. 

1.9. Cir tn nhiu xã trên dla  bàn tinh kin nghj, nãm 2019, trên dja bàn 
các xã hl  ãnh hu'orng nng cila dlch  tã lqn Châu phi, ltyc hrqng tham gia dp 
djch thijc hin theo Quyt d!nh  s 1861/QD-UBND ngày 23/7/2019 cüa UBND 
tInh "V vic quy dlnh  kinh phi h trq cho can b thu y và nhfrng ngtrôi tham 
gia phOng, chng dch bnh dng vt trên d!a  bàn tinh Quãng TrI"  vn chua 
thrçrc cp kinh phi h trq. D ngh tinh quan tam sirm h trçr ngun kinli phi 
nói trên d kjp thôi dng viên hrc hrçrng lam cong tác chng dlch. 

Theo diêu 27 Luât Thu y ducic Quôc Hi ban hành Co hiêu hxc tt'r 01/7/20 16 
quy djnh phân cap cti th trách nhim cho B tnthng B Nông nghip và PTNT, 
Chü tjch UBND cp tinh, Chü tjch UBND cp huyn, Chu tjch UBND cp xã. 
Theo do Cap nào ra quyt djnh cir ngui tham gia chng djch thI cO trách nhim 
Ip dir toán kinh phi và chi trá. Khi ngân sách vuqt qua ngun 1rc cüa dja phuong 
thI báo cáo cap trén dé b sung kinh phI.VI v.y, trách nhim cüa Chü tjch xã báo 
cáo cho Huyn, Chü tjch huyn báo cáo cho tinh, Chu tjch tinh báo cáo cho TW 
khi nguôn 1irc tai  dja phwing khOng dam bâo. 

Sâ Nông nghip và PTNT dà phi hçip vâi các Huyn, Thj xã, Thành ph 
chuyen hO sa tiên cong ye Sâ Tài chInh thm dlnh  trInh JJBND tinh d báo cáo 
TW dê nghj h trq.Ngày 27/02/2020, UBND tinh dA có Báo cáo sé, 706/UBND-
TM ye vic Báo cáo kinh phi thirc hin chInh sách h trçi cong tác phOng, chng 
bénh DTLCP và djch LMLM nàm 2019, theo do, tOng hcip báo cáo cua các dja 
phuang, kinh phi ho trçY cho Ca nhân tham gia cOng tác phOng chng bnh dlch  là 
12,2 t5' dOng, hin tai  dang chi Ngân sách Trung uang h trçi. Tuy nhiên, d tháo 
gô khó khàn tru&c mat, ngày 12/10/2020 Sâ Tài chInh dä có Ti trInh s 3447/TTr-
STC trInh UBND tinh tam  c.p kinh phi h tr cho can b thu y và nhng ngtthi 
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tham gia phông chng bnh dch tá 1cm Châu Phi näm 2019 là 8,542 t' dng d 
tm cp cho các dja phucing thrc hin h trçi; Kt thi1c chi trà chê d, các dja 
phixong báo cáo (co xác nh.n cüa Kho bc Nhà nithc các cap lien quan) dê báo cáo 

Tinh trInh TW h tw. 

1.10. Y kin cir tn: Cr tn the x trong din thre hin Nghj quyêt so 

29/HDND tinh d nghj UBND tinh chi dao các Co quan lien quan day nhanh tiên 

d bàn giao mt ph.n din tich dt rrng cho các dja phuang quàn 1' theo dê an dà 

ducic phê duyt. 
Hin ti, 03 Cong ty Lam nghip (C.Ty TNHF1 MTV LN Bn Hãi, Duäng 9 

và Triu Hái) dA hoàn thành phuang an sir diing dat giri S Tài nguyen — Môi 

trung th.m djnh, ci th: 

- Cong ty TNHH MTV Lam nghip Bn Hài: 6.138,6hal 8665,6 ha (giao 1i 

cho dja phuong quân 1: 2.527 ha, chiêm 29,16 %). 

- Cong ty TNHH MTV Lam nghip Duông 9: 3.879,213 hal6.890,713 ha 

(giao lai cho dja phucing quàn 1: 3.011,5 ha, chim 43,7 %). 

- Cong ty TNHHMTV Lam nghip Triu Hái: 4.128,16 ha/S .259,72 ha (giao 

lai cho dja phuang quàn l: 1.131,56, chiêm 21,5%). 

Trong do, phuong an sr dung dt cüa Cong ty TNHH MTV LN Du&ng 9 dâ 
hoàn thành và S Tài nguyen và Môi tnthng dà có Ti trInh s 203 1/TTr-STNMT 
ngày 09/7/2020 trinh UBND tinh phê duyt. Dôi vâi 02 Cong ty cOn 1i dang chinh 
sea, b sung h so theo kin tham gia cüa các ngành và dja phuong. Hu ht, các 
dcm vl dã xây dirng phuong an và bàn giao dat cho cija phuong quán l tri.thc khi 
cô phn hóa vuçit chi tiêu cüa Nghj quyt HDND tinh dê ra. 

Trong thii gian tói, UBND tinh së tip tic xem xét, phê duyt phuong an sir 
ding dat cüa các Cong ty TNHH MTV Lam nghip và chi do các co quan, don vj 

lien quan to chüc bàn giao. 

H. NHOM \ KIEN yE LINH VIC CONG NGHIP - XAY DuNG: 

2.1. Cir tn xa Trung Son (Gb Linh) tip tiic kin ngh, hin nay br nam 
song Bn Hãi doin qua dja bàn xã Trung Son b st 1& nghiêm trQng, mt s 
don bi xOi l& an sâu vào dt vir&n các h dan và hành lang du'bng tu 1- 2 met, 
lam ãnh hirrng dn tuyn thrng T100 và thrng tinh l 76 (cli) và tài san cüa 
nhãn dan ô thôn sang d9c b& song. D nghj UBND tinh kim tra và có giãi 
phap xay dtyng ke chong xoi 10': 

Tuyên song Bôn Hái là tuyên song Trung uong thuôc Cc Dung thüy ni 
dja uy quyên cho Don Quân l dung thüy ni dja Quãng Trj quàn 1 luông và 
hành lang luông; phIa ngoài hành lang, phIa bO thuc ehInh quyn dja phuong 
quân 1', hang nãrn nhng diem xói 10 duqc kè b0 bang ngun vn cüa B Nông 
nghip và Phát triên nông thôn và nguôn vn hqp pháp khác. SO Van hóa, Th thao 
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và Du ljch cüng dâ dAu tu xây drng mt s dir an khu vrc hai ben b song ti câu 

Hin Lrong nhm n djrih b&, to dim nhánh, diem kêt nôi du ljch theo chuang 
trInh phát trin du ljch tinh Quãng Trj dn näm 2025, tam nhIn den näm 2050: 
Nghia trang Trithng Sen, dôi b Hiên Ltxcing, di tich Quôc gia Thành Co Quàng 
Trj, dja d?o VTnh Mc, dáo Cn Co.... Qua kiên kiên nghj cüa tn, UBND tinh 
sê chi do Sâ GTVT phi hqp S& Nông nghip và Phát trin nông thôn tranh thO 

B, ngành Trung iiong tim kim ngun vn, d Xutt UBND tinh cho phép dâu tu 
xây drng nhm dam báo chng xói l& và n djnh tài san cüa nhân dan, phát triên 

du ljch trong khu vrc. 

2.2. Cir tn xã Hãi Phong kin ngh tinh quan tam du tir xây dirng cu 
Câu Nhi Hôa (bn do Eo) to diu kin thun lçi cho ngirO'i dan di 1i và san 
xut (cu giü'a tinh Quãng Tr và Thu'a Thiên Hut); cu Câu Nhi xã Hãi 

Phong (xa Hãi Tan cü) xãy diyng dã Iâu, hin da xu6ng cp nghiêm tr9ng, 

trong khi ltrqng phiro'ng tin qua 1ii nhiu, tim n nhiu nguy him. 

Cu Câu Nhi HOa (cu Bn dO Eo) dixçic dã duqc Sà GTVT tng hçip báo 
cáo UBND tinh b sung danh mc cu trong Du an xây d%rng cu dan sinh tinh 
Quáng Trj (Dir an LRAMP) d trInh Tong Ciic DBVN. Dir an duqc B GTVT giao 
Tng ciic Du&ng b Vit Nam lam chO dãu tu, trrc tip quan 19 diu hành Ban 
QLDA 4 thuc Tong cijc DBVN. Vira qua dâ kiêm tra xem xét khâo sat 1p báo 
cáo kinh t k5 thut,do câu bc qua song 0 Lâu là tuyên dung thOy ni dja do S 
GTVT tinh Thi'ra Thiên Hu quãn 19, có cp k5 thut là cAp IV, khAu d khoang 
thông thuyn> 30m, chiu cao tinh không >5m, dn tài cao d thit ké di.rng dAu 
cAu Bn dO Eo cao han cao d nba dan hin htru khoàng 6,68m và cao han so vói 
cao d mt du?mg QL49B khoâng +7m, lam tang tng mrc dAu ti.r so v&i dir kin 
và din tIch thu hi giái phOng m.t bng xây dmg 1&n vuçYt khá nàng can di cüa 
Dr an LRAMP; do do ngày 14/3/2019, Tong Cic DBVN dã có van bàn s 

1493/TCDBVN-CQLXDDBcâu Bn dO Eo chxa dixçic du tu và dua vào danh 

miic dau tu sau. Dê dam bào thun tin, an toàn cho nhân dan tnong vUng, S& 
GTVT dà tip t1ic tong hçip câu Bn dO Eo, cu Câu Nhi dua vào danh miic xin dAu 
tu trong k hoach trung han giai doan 2021-2025, UBND tinh dà chi dao  Sâ tip 

tiic phôi hçip vâi các ngành, dla  phuang lien quan s&m tim them ngun vn khác 

dé trin khai. 

2.3. Cir tn xa Triu An, Triu Van, Triu Lang kin nghj UBND tinh 
quan tam du tir h trç nâng cAp tuyn dirO'ng Quc phOng, co s& h tang giao 
thông yen bin vã h thng din phiic vi cho vic phát trin kinh t vOng blén 
và nuôi trng thüy san cüa nhan dan: 

Theo phân cAp tuyn di.thng quc phông vâ ca sâ ha tAng giao thông 
bién thuc UBND huyn Triu Phong quàn 19, các tuyên dung khai thác si diing 
lâu näm dA xuOng cap, kInh dê nghj UBND tinh chi dao  UBND huyn Triu Phong 
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kim tra, tim kim ngun vn d du tu. Si GTVT sê kim tra, phi hçip UBND 
huyn Triu Phongvic tim kim ngun vn h trq c1 thrc hin. 

2.4. Cir tn thj xã Quãng TrI kin nghj throng An Don - Thircrng Phtro'c 
dang dtrçrc thi công, day là con du'rng chmnh vào trung tam phtro'ng An Don và 
các khu dan cir cüa phtrông, tuy nhiên lông dirô'ng hçp (3,5m), ltrçrng xe Itru 

thông trên throng qua nhiu, trQng tãi Ion nên không dam bão an toàn cho 

ngu'ôi dan di Ii. VI vy, d ngh các cap, các ngành lien quan xem xét m& 

rng them lông diro'ng; cáccp, các ngành quan tam cho tu sfra con thrb'ng 

Diçn Bien Phu di qua 3 thon thuçc xa Hat Lç, hiçn nay da xuong cap tram 

trçng, day là con throng huyt mch ni tir nhà tho  La yang len du mi nhà 

tho' Thich Han. 

Du an di.thng An Don - Thi.rgng Phithc do S& Nông nghip và Phát trin 
nông thOn lam chü du ttx, qua ' kin cüa cir trl,  Sâ GTVT kinh d nghj IJBND 
tinh chi do So Nông nghip và Phát trin nông thOn kim tra d có phuong an d 
xuât xi:r l, SO GTVT cüng UBND thj xã Quang Trj phM hqp trong qua trInh thirc 

hin. 

- Tuyn thrOng Din Biên Phü di qua 3 thôn thuc xã Hâi L;theo phân cp 
day là tuyên thrOng UBND thj xA Quang Trj quân l, UIBND tinh yêu câu UBND 
thj xâ Quãng Trj kiêm tra, có bin pháp khc ph1ic, sOa chüa dam bâo giao thông 
qua lai duqc an toàn, báo cáo UBND tinh sau kS'  h9p nay. SO GTVT sê kiêm tra, 

phi hqp UBND thj xã trong qua trInh thirc hin. 

2.5. Cir tn xã Triu Giang d nghj cp trên có k hoch tnin khai sO'm 

vic xây dirng cu Bn Li trirrc mOa mira lü. 

Dr an cu Bn Li dã di.rçic UBND tinh phé duyt chü tnrong dAu ti! tai 
Quyt djnh s 3700/QD-UBND ngày 30/12/2019 và phê duyt dr an du tu tai 
Quyêt djnh s 188 1/QD-UBND ngày 16/7/2020; Dr an do UBND huyn Triu 
Phong lam chü dAu tu, CO tng mOc du tu 19 t5' dông, sO dung ngun vn thu tO 
qu dt tinh và các ngun hcip pháp khác 18 ti', ngun ngân sách phân cp huyn 
quàn 1 1 t dông, thOi gian thirc hin näm 2020-2022. 

Dr an dã duçic dr kin phân b trong k hoach  vn nàm 2020 tO ngun thu 

tai các khu dt giao cho doanh nghip tai Quyt djnh s 3536/QD-UBND ngày 

20/12/20 19 cüa UBND tinh. Tuy nhiên, den nay nguôn thu tai  các khu dt giao cho 

doanh nghip chua dat  nén dir an vn chua dugc bê trI k hoach vn. ThOi gian tOi 

khi Co nguôn thu, UBND tinh uu tiên b trI vn d triên khai thrc hin. 

2.6. Cu tn thi xã Quãng TrI kin nghj, hin nay throng An DOn-Thtrçrng 
Phtr&c dang dirçrc thi công, day là con throng chInh vào trung tam phirong An 
Don và các khu dan cir cüa phirong, tuy nhiên lông throng hçp (3,5m), lu'qng 
xe liru thông trên throng qua nhiu, tr9ng tãi Ion nên không dam bão an toàn 
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cho ngirôi dan di lvi. VI vy, d ngh các cp, các ngành lien quan xem xét mr 
rng them lông dirông. 

Theo quy hoach ducc duyt, tuyn duing An Dôn-Th.rçing Phurc (doan t1r 
Km0+00 dn Km2+400 có mt ct nén duäng 20,5m, m.t dxô'ng 10,5m; doan tir 

Km2+400 dn cui tuyM Co mt ct nên ththng 9m, mt du?mg 7m). Tuy nhiên, do 

khà näng can di ngun vn có han,  k hoach von Trung ixcing ho trçl là 30 t' dông 
nên truc mt ttp trung uu tiên dAu tr d thông tuyn, tao diu kin thun li cho 

vic luu thông di iai  cüa ngri dan, tuyn dixng An Don — Thuçing Phi.thc duqc 
thrc hin du til theo tiêu chun Dithng giao thông cap VI dng bang, có mt cat 

nn 6,5m, mt &thng 3,5, l mi ben 1,5m. Vic ci'r tn có kin nghj là rat chinh 
dáng, các cp, các ngành sè xem xét ru tiên tp trung du tt.r ma rng m.t du&ng, 
nn duèng doan tr Km0+O0 dn Km2+400 theo quy hoach dà dixcic phê duyt khi 

có diu kin v ngun vn. 

2.7. Ci.r tn các xã Vinh Giang, Vinh Thai, Vinh So'n, Vinh Chap huyn 
Vinh Linh kin ngh UBND tinh quan tam du tir xây dirng co' s& hi tang c1im 

cong nghip thj trn Cira Tüng, huyn Vinh Linh. 

Cong trInh Kêt cu ha tang cvm  cong nghip Ctra Tüng, huyn Vinh Linh 
(giai doan 1) dã hoàn thành và bàn giao dua vào sfr diing, phé duyt quyt toán dr 
an hoàn thành trong nàm 2020 (Quyêt djnh s 1033/QD-UBND ngày 20/4/2020). 
COng ty c ph.n Tiên Trung Quâng Tr dang nghiên ciru, kháo sat dAu tix dir an: 

Xây dirng, phát trin và kinh doanh ha tng Cijm cOng nghip vüng Dông huyn 
Vinh Linh (UBND tinh cho chü tnrong tai Van bàn s 2495/UBND-CN ngày 

05/6/2020 vai thai han  là 03 tháng d nhà du tu np h so d xut du ti.r di an v 
Sâ K hoach và Du tu). Hin nay, Cong ty dang lam vic vâi UBND huyn Vinh 
Linh d khão sat, thirc hin dir an. 

III. NHOM KIEN yE LiNH VC VAN XA - NQI CHINH: 

3.1. V kin cr tn d nghj giãi th thôn Nguqc thuc xã Ba Nang và 
chuyn giao cho xã Ta Long quãn li', dng thôi trInh thành 1p thôn m&i vri 
ten gçi thou Ngtrqc thuc xã Ta Long tiTô' trInh s 112ITTr-UBND ngày 
19/6/2020 da gui UBND va So' NQI v* de giai quyet theo tham quyen quy dnh 

Thirc hin Nghj quyêt s 5OINQ-HDND ngày 23/7/2020 cüa HDND tinh 
Quàng Trj v vic giãi th thôn Nguçic thuc xä Ba Nang d chuyn giao v xâ Ta 
Long quàn l và thành 1p thOn mâi vai ten gi thôn Ngugc thuc xâ Ta Long, 
huyn Dakrông, tinh Quâng Trj; S& Ni vi dã có T trinh s 483/TTr-SNV ngày 
29/7/2020 trInh UBND tinh ban hành Quyêt djnh d trin khai thijc hin Nghj 
quyêt nêu trên và ngày 04/8/2020, UBND tinh dä ban hành Quy& djnh s 
21 13/QD-UBND ye vic giài th và thành 1p thôn thuc xã Ba Nang và Ta Long, 
huyn Dakrông. Nhu vy, ni dung kin nghj nay dn nay dã duc giãi quyk 
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3.2. Y kin cir tn d nghj tinh quan tam, h tr kinh phi hoit dng cho 
chi b nông thôn, kinh phi hoyt dng cüa Tru'&ng thôn, Hi NCT cp xã, cp 
thôn" 

Ngày 2 1/4/2020, HDND tinh thông quaNghj quyt s 18/2020/NQ-HDND 
quy djnh s h.rçmg, chüc danh, müc phi cap vâ ph cap kiêm nhim dôi v&i nh0ng 
ngithi hot dông không chuyén trách cp xã, thôn, t dan phô; khoán kinh phi hoat 
dng di vi các t chirc chinh trj- xâ hi & cap xâ, h trçi kinh phi hot dng dôi 
v&i các t chIrc chInh trj- xä hi a, thôn, t dan ph& tuy nhiên do can Cu quy dnh 
cüa Trung uong (không có quy djnh ye cp kinh phi cho chi b nông thôn, kinh phi 
hoat dng cüa Truâng thôn, Hi NCT cAp xã, cAp thôn) và diu kin ngân sách cüa 
tinh nén chi..ra có quy djnh v h trçl kinh phi cho các to chüc dxçc kin nghj h trq 
kinh phi hott dng nói trên ma phãi lAy kinh phi tir hi phi, doàn phi và cac ngun 
kinh phi khác d hoat dng. 

3.3. V kin cr tn v kin nghj cüa Cir tn thôn xã sap nhp huyn Gio 
Linh: "Hin nay các thôn, khu ph Va các xã sap nhp di vào hot dng dng 
b, tuy nhiên vic hu'óng dn và thirc hin cp Iii các loi giy tô tày than, k 
cã giy chtrng nhn quyn sfr ding dt cho ngtrô'i dan ti các thôn, khu ph 
xã sap nhp chra dtrç'c thirc hin, nht là khi lam thu ttic giao djch vó'i ngân 
hang gp khó khãn. D ngh IJBND tinh có chi do, htthng dn các co' quan 
chuyên mon phi hçp thl!c hin và có chInh sách h trq cho bà con cp di s 
dO và các giy tO' tüy than nhm to diu kin cho nguOi dan giao djch dan sy' 
thun Içri" 

Thirc hin Nghj quyt s6 653/20191NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 cüa Uy 
ban thu&ng viii Quôc hi v vic sAp xp các don vj hành chinh cAp huyn, cAp xâ 
trong giai doan 2019-2021, Nghj quyêt so 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 
v sAp xêp các don vj hành chInh cAp xã thuc tinh Quàng Trj; Sâ Ni v11 dã tham 
mixu UBND tinh ban hành K hoach s 74/KH-UBND ngày 07/01/2020 v triên 
khai thrc hin Nghj quyét cüa Uy ban Thumg V%i Qu& hi v sAp xp các don vj 
hành chinh cAp xã tinh Quãng Trj, theo do dã phân cong nhim vii cho UBND các 
huyn và UBND các xâ, thj trAn "Tao diu kin cho ngu&i dan trong sinh hoat và 
giao djch a don vj hành chInh sau khi sap xêp, chuyên di các I°ai  giAy t& cho 
nhan dan, co quan, don vj, doanh nghip theo thAm quyn". Dn nay, các xã, thj 
trân dã kjp th&i to chüc tuyen truyn, htx&ng dn d h trçl ngithi dan thay di các 
l°ai giây t& nhu chtng minh nhân dan, h khâu, giAy chirng nhn quyn s1r dung 
dat, bão him y té... sau sap nhp. 

3.4. Y kin cfr tn huyn Vinh Linh d ngh cn rà soát cAp di bang T 
quc ghi cong cOn tin d9ng 

Can cir Nghj djnh sO 31/2013/ND-CP ngày 09 tháng 4 nàm 2013 cüa Chinh 
phü quy djnh chi tiêt, hithng dn thi hành mt s diu cia Pháp 1nh U'u dãi nguôi 
cO cong v&i cách mng và Thông tu sO 05/201 3/TT-BLDTBXH ngày 15 tháng 5 
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nàm 2013 cüa Bô Lao dng - Thuong binh và Xã hi hutng dn v thu tiic l.p ho 
so, quán 19 h so, thiic hin ch d uu däi ngthi C Cong vi cách mng và than 

nhân. 

Theo do, tt'r ngày 01/01/2019 dn ngày 31/8/2020,Sâ Lao dng - Thucrng 
binh và Xã hi tinh Quàng Trj dA tip nhn tong cong 406 ho so dê nghj cap dOi 

B&ng T quc ghi trên dja bàn toàn tinh; trong do huyn Vinh Linh có 80 ho so dé 
nghj cp di BAng T quôc ghi Cong. 

Kt qua, ci,i th: 

- 65 Bang T quc ghi cong cp di, S d tip nhn tilt B Lao dng - 
Thuong binh và Xã hi và chuyên v PhOng Lao dng - Thuong birth và Xã hi 
huyn Vinh Linh và dã chuyn dn than nhân gia dInh 1it si. 

- 04 h so d nghj cp &,i Bang T quOc ghi cOng, Sâ Lao dng - Thucing 
binh và Xã hi dã trmnh B Lao dng - Thucing binh và Xã hi cp di trong tháng 
7/2020, vi vy dang ch Bô Lao dng - Thuong binh và Xã hi cp 1i, sau khi cO 
Bng T qu6c ghi công, Slt Lao dng - Thuong binh và Xã hi se chuyn dn than 
nhân gia dInh 1it si. 

- 11 h so d nghj cAp dM Bang To quôc ghi cOng, S& Lao dng - Thuong 
binh và Xä hi tip nhn ngày 31/8/2020 và dang thâm dinh h so, trInh Bô Lao 

dng - Thucing binh và Xâ hi xem xét, cAp di. 

Nhu 4y, tai dja bàn huyn Vinh Linh không CO Bang T quc ghi cong bj 
tn d9ng, chua ducic cAp, di. 

A , 3.5. Y kien cir tn: Ho xung quanh Thanh Co co ong dan niroc ttr kenh 
thüy Içri Nam Thch Han vào h Thành C& nhu'ng Ban quail 19 di tIch Thành 
C không sfr ding, dê hI khô ntthc lam tang áp 1Irc tr phIa bô' kè nên st 1& 
thirông xuyên, cO mc nhiu, gay ô nhim môi trtrông. D ngh Tinh chi dio 
Ban quãn 19 di tIch v sinh h Thành Cto cãnh quan môi trir&ng cho b 
mt th1 xa va du khach den tham vieng Thanh Co; Thirong xuyen cho nu'o'c tir 

S r S A • - , A , 
ong dan tu ong dan nuo'c tir kenh thuy Iqi Nam Thch Han chay vao ho tranh 
d tInh tring khô ntrrc, nhm gop phAn vào vic chinh trang do th! cüa thj xã. 

* V h thI!ng dn ntróc tu kênh thüy hyi Nam Thich Han vào H xung 
quanh Thành Cii: 

- Kênh muong dn rnthc tilt kênh Ni dn h xung quanh Thành C dugc xây 
drng hoàn thãnh và dua vào khai thác, silt diing tilt tháng 6 nãm 2011. Trong thilñ 
gian tilt näm 2011 - 2017, ngun nithc cap vào h ThAnh C thrthng xuyên, dü lAp 
kin mitt hA vào müa khO. 

- Tháng 3/2017, Trung tam Phát triên qu9 dAt thj xã Quãng Trj thirc hin 
hng mic di di tuyn Ang cAp nuâc vào hA Thành CA thuc dir an Co so h tAng 
khu quy hoach bA trI tái djnh cu tuyên tránh Quôc 1t 1 A don qua thj xã Quáng 
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Trj. Qua trInh thi công, nghim thu, hoàn trâ cong trInh, chü dAu ttr không thông 
báo cho Trung tam Quân 1 Di tIch và Báo tang biêt dê phôi hçp kiêrn tra. Tir do 
dn nay có hin tuçmg nthc vào h Thành Co chm, không dü cap rnthc nhu 
nhQng näm truâc do. Trung tam Quán 1 Di tIch và Bão tang dä nhiéu lan khão sat, 
tim hiu nguyen nhân nhung không phát hin duc. 

- Ngày 30-31/5/2020, Trung tam Quãn 1 Di tIch và Bão tang dã yéu cu chü 
du tu và don vj thi cOng phM hqp xir l. Qua kim tra, dã phát hin nguyen nhân: 
Sau khi hoàn thành vic 1p dt dumg ng, dan vj thi cOng dã không ma ht các 
van xá ntthc nên dn dn tInh trng thiu nrnic. Dn nay, dan vj dã khc phiic, 
ngun nuâc ti'r kênh Ni vào Thành C dam bào yêu câu. 

* Cong tác v sinh h Thành Cii, to cãnh quan môi tru*ng 

Cong tác v sinh, ct cô, chäm sOc cay xanh cho toàn b khuôn viên và lông 

h nhm t?o  cânh quan môi tnthng ti di tIch Thành C Quáng Tr thirc t rt &rçic 
quan tam. Trong nhitng näm qua don vj quán l Trung tam Quân l Di tIch và Bão 
tang thu&ng xuyên thirc hin lam cho b mt di tIch ngày càng xanh, sch, dp, 
dugc các doàn lânh do Dãng, Nba nuac và du khách dn thäm ving hal lông. 
H.ng näm ngoài ngun kinh phi ducc cp là 160 triu dng d chäm sOc cay, ct 
cO, v sinh khuôn vien, di tich Thành C dà lam tt cong tác phi hçip vai Tiêu 
doàn 43, mt s don vj h6 trçi thirc hin nhim vi v sinh, vat bèo lông h... gOp 
phn lam dçp cánh quan, môi truang. 

Trên day là báo cáo giâi quyt các kin, kin nghj cUa cir tn, UBND tinh 
kInh gCri Hi dông nhân dan tinh khóa VII, kS'  hçp thir 19. S kin nghj cOn lai  lien 

quan dn nhim vii các ngành, dja phuong, UBND tinh dã phân cong các don vj 
nghiên cru, giãi quyt, trá iOn và báo cáo trrc tip ThuOnng trrc HDND tinh. 

IJBND tinh trân trQng cam an và nghiêm tüc tip thu kin cüa Ca tn, cüa 

qu vj d?i  biu, các Ban HDND tinh và kin tham gia xay dirng chInh quyn cüa 
Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam./. 

Noi nhiIn: 
- TUU, U HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- UBMTVFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Các Sâ, ban, nganh cp tinh; 
- UBND các huyn, TP,TX; 
- Chánh, các PVP, CV; 
- Lisu: VT, TH(H);(C' 
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