
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TiNH QUANG TR! Dc Ip — Ti.r do — Hnh phüc 

S:  239  /BC-UBND Quáng Trj,  ngày49  tháng nám 2021 

BAO CÁO 
Kt qua giãi quyt các kin, kin nghj cüa cfr tn 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, k hçp thir 6. 

Tai k' h9p thir 3, HDND tinh khóa VIII, UBND tinh nhn dugc các 
kiên cü tn trong toàn tinh phân ành ye các van dê lien quan den các linh virc: 
nông nghip, tài nguyen và môi trithng, giao thông và các van dê ye chinh sách, 
xàhi 

Day là các kiên, là nguyen v9ng chInh dáng cüa Cu tn trong toân tinh, 
UBND tinh dä phân cong cho các cc quan chuyên mon khân tn.rang kiêm tra, 
xem xét, dê xuât và giâi quyêt các kiên cña cir tn. UBND tinh báo cáo vic 
giâi quyêt các kiên nhu sau: * 

1. Cr tn huyn Hài lang dé nghj quan tam dâu tij tuyên dé bao song Mai 
Linh de không ánh hu&ng san xuât do lü tiêu man: 

Trâ Ru: H thông dé bao vüng trting Hãi Lang dä duqc dâu tu xây drng, 
nâng cap vth chiêu dài 56km tir näm (2008-2010). Trong do, tuyên tá, hüu Mai 
LTnh có chiêu dài hcun 13km phiic vi trirc tiêp cho các xã Hài Djnh, Hài Phong, 
Hãi Dircung. Hang näm d9c các tuyên dé nay thithng xuyên dirçuc dâu tu tu bô, 
sfra chüa, gia cO chông sat  Ru, dc bit trong nàm 2020, UBND tinh bô trI 40 t 
dông t1r nguon ho trçu cüa Trung uong dê triên khai dir an Khäc phiic xói Ru khân 
cap song o Lâu, trong tuyên dê tã, hüu Mai Linh dã dugc dâu tix kè gia cO tai 
các vj tn nguy hiêm vó'i chiêu dài 3,7km/4,8km tong chiêu dài các tuyên kè 
thuc dir an. Vé ccu bàn, nhffiTlg vj trI sat  Ru cap bach dcc các tuyên tã, hüii Mai 
LTnh d duqc dâu tu xr 1, dôi vói các vj trI con lai,  UBND tinh s tiêp t11c chi 
do theo dOi, dánh giá diên biên cüng nhu can cü tInh chat, muc d nguy hiêm 
âê sap xêp thu tir uu tiên trong k hoach dau tuxu l sat  Ru tnung và dài han  cña 
tinh dam bào phü hp vói khã nàng can dôi nguôn ngân sách. 

2. C tn xâ Hung Vit (Huàng Hoá) có ' kiên: Do ãnh huàng cüa dqt 
mua lü ljth su näm 2020, mt so kênh muong thuS' lqi tai  xà Hithng Vit bj thit 
hai, hu hông nng. Dé nghj sàmdâu tu sua cha, khäc phiic h thông kênh 
muung dê có nuOc phiic yu san xuât. 

Trâ Rui: Xâ HtxO'ng Vit là môt tnong nhmg xà bj thit hai  ntng né do dçut 
rnua lü ljch su nàm 2020. Phân Run dat san xuât nông nghip tnên dja bàn xã bj 
bôi lap, các cong trInh thüy li bj hu hông nng. Mt s cong trInh khOng th 
khäc phiic discuc do ché d dOng chãy dâ bj thay dôi nén không có nguOn nu&c. 
Näm 2021, UBND tinh phân bO 2 tS' dông dê khàc ph%lc cOng trInh nuóc sinh 
hoat Xa Lit (do UBND huyn quàn lS') và 11,5 tS'  xây dmg kè chän dat (do Ban 
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xây drng giao thông quãn 1) dê kjp thii cp nu&c sinh hoat và chin dat bão v 
tInh mng, tài san cüa ng.thi dan. Riêng vic khàc phc cong trInh thüy lcii, h 
thông kênh muong chija duçic bô tn, nguyen nhân chü yêu là do rung bj bôi lap 
khá cao, dông chây thay dôi không co nguôn nuOc. Hin nay, ng.räi dan chü yêu 
canh tác cay ngô và san trên vüng dat bj bôi lap. Vê lâu dài, UBND tinh se chi 
dto Sâ Nông nghip và PTNT tiêp tic nghiên ci'ru giài pháp cap nuóc và chuyên 
dôi cci câu cay trông dôi vâi vüng bj bOi lap nay. 

3. Cu tn xã Hâi Djnh (Hâi Lang) kiên nghj ye duing tránh lü, cüu h cuu 
nan qua dja bàn xã xuông cap, s11t hin, không dông b (lü lt doan di duqc, doan 
ngp sau), dã dê nghi tnróc day, hin nay chua khäc phc, si:ra chia. Dông thai, 
dê nghj doan vuôt nôi len du&ng tránh li phIa 2 ben câu Hài Thành Co g& giãm 
xOc dê tránh tai nan  giao thOng. Dithng tinh l 582 thâp trUng, müa mua lii ntthc 
don ye vüng cat, các cOng thoát qua duOng tinh không kjp nén tao  ngpüng. 
Kiên nghj tinh dâu tu srm triên khai dir an tiêu vüng song Me Kong và dâu ti.r 
cong thoát nixOc ththng tinh l nay. Dé nghj tinh sOm quan tam dâu tu tuyên 
duarng Hái Thành - Hãi Thin cü (tii 582 vào trV sâ xa Hãi Thành cfl) do tinh 
quân l3', nay là tuyên tr9ng yêu ciru h lü 1iit cüa xã Hãi Djnh. 

Trá lO'i: Cong trInh duäng tránh lU, c1ru hO,  ci'ru  nan  và phát triên kinh tê 
dam bâo an ninh quôc phOng vüng yen biên phIa Namtinh Quãng Trj dã duc 
UBND tInh phê duyt dij an dâu tu tai  Quyêt djnh sO 1842/QD-UBND ngày 
09/9/2009; dir an duçic khâi cong xây dmg dâu näm 2010 và hoàn thành tháng 
6/2013; tuyên dài 13,761Km; trong do, doan tir Krn2 ± Krn9, dài 7,0km di qua 
vüng dat yêu, rn.c dü dà cO giãi pháp xir l k5' thut gia cO nhung trong qua trInh 
khai thác, nên &rng và dja chat khu virc IOn cô kêt nên mOt so doan iOn không 
dông dêu; dOng thai sau thai gian khai thác (khoàng 8 nàm), mt duang nhiêu vi 
tn bat dâu xuOng cap. UBND tinh bô trI các nguôn sir nghip kinh tê, kinh phi 
bào trI dithng bO dê duy tu, sua chüa, khäc phic; tuy nhien do nguôn von han 
hçp nên vic can dôi dê thirc hin rat khó khan, hin nay cOng trInh vn khai 
thác bInh thuang và dam bão an toàn giao thông. Trong thai gian tâi, UBND 
tinh së uu tiên bô tn kinh phi dé khäc phic, süa chIra, bô sung ga giâm tôc và 
vuôt nOi mOt  sO di.r&ng giao dan sinh dê giám dO dôc dam bào an toàn giao thông 

4. tn huyn Triu Phong kien nghj HDND, UBND tinh d nghj vói 
tinh cho mien phi xc ô to qua tram BOT Triu Giang dôi vâi nhUng ngithi sinh 
song, cong tác và kinh doanh trén dja bàn huyn Triu Phong. 

Trá lai: Ngày 15/01/2018, BO Giao thông 4n tài dã có van bàn so 
404/BGTVT-DTCT ye vic giâm giá djch vii su diing dithng bO tai tram 
Km763+500, QuOc 10 1, tinh Quãng Trj, pham vi giãm giá áp ding cong tnmnh 
dc thO ban kinh 10km (cac tram  khac 5km) cho các dja phuing: Thành phO 
Dông Ha, thj xã Quâng Trj, huyn Triu Phong và các xã Hãi PhO, Hài Quy, Hãi 
Thugng thuOc  huyn Hãi Lang; vai dôi tuqng và t' l giãm giá nhu sau: các ioai 
xc but giãm 100%; các loai phumg tin không su diing dê kinh doanh giám 
50%; các loai  phucmg tin khác giâm 40%. Vic giám giá chinh thuc cho 
phuang tiOn qua Tram BOT Quâng Trj vào ngày 25/01/2018. Qua kin kin 
nghj cOa cCr tn, UBND tinh së tiêp tiic dé xuât BO Giao thông 4n tài, TOng c11c 
Duang bO Vit Nam xem xét giãi quyêt. 
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5. Ctr tn huyn dão Cn Co kin nghj: Huyn dão Cn Co duqc xác djnh 
phát triên theo hithng du llch,  djch vi, trong nhüng nàm qua ducic sir quan tam 
cUa Trung ticlng, cüa tinh mt so co s h. tang phiic viii dan sinh và phát triên du 
ljch dâ trng buâc duçic dâu tu lam tién dê dé phát triên du ljch trên dão. Tuy 
nhien, hin nay vic 4n chuyên khách du ljch ra dâo gp rat nhiêu khó khän do 
dâu tuyên Cüa Vit chija ducic dâu tx ben cp tàu hành khách. Dê nghj tinh quan 
tam cho chü trumg dâu tu 01 câng cp tàu khách tai  Ci:ra Vit. 

Trã iOn: Dir an "Phát triên Co si ha tang du ljch h trg cho tang truOnng 
toàn din khu virc tiêu vüng Me Cong mOn rng, giai doan  2 - Tiêu dir an tinh 
Quâng Trj" do SOn Van boa, The thao và Du ljch lam chü dâu tu, dir an dã dugc 
UBND tinh Quâng Trj phê duyt báo cáo nghiên ciru khâ thi tai  Quyêt djnh so 
2484/QD-UBND ngày 25/10/2018. Theo do, dir an bao gôm 4 tiêu di,r an, trong 
do có lieu dir an dâu tu xay dirng mOni cãng du ljch Ci:ra Vit tai  vi trI câng sO 4 
thuc quy hoach Khu ben cãng COna Vit. Quy mô gôm câu cãng dài 70m, rng 
1 Om, tiêp then tàu có siirc chi'ra den 200 hành khách; nba ga hành khách, duO'ng 
dan vào cãng và các hang mvc  phii trçl. Hitn dang tiên hành thu tiic 1ira chçn nhà 
thâu thiêt kê ip dir an dâu tu xây d%rng; dir kiên kh&i cong xây drng các cong 
trInh trong qu 11/2022, hoàn thành trong näm 2024 

6. C tn xä Gio An (Gio Linh) kiênnghj: SOn Van boa, The thao và Du 
ljch, s&m ban hành quy chê quân l các giêng cO trén dja bàn xã Gio An, hin 
nay hang ngày du khách den tham quan, mang theo nhu yêu phâm, xã rác thai tai 
khu virc giêng cO lam mat v sinh môi tniOnng, mc dü dja phi.rong dã chü dng 
to chüc phát dng v sinh 1- 2 lân/ 1 tháng nhtrng van không dam báo duçc, nêu 
v sinh hang ngày thI dja phuong không có kinh phi chi trã. Di tich h thông 
khai thác và xü i nuOnc cô (14 giêng) di.rçic B Van hóa và Thông tin (nay B 
Van hóa, The thao và Du ljch) xêp hang di tfch cap quôc gia tai  Quyêt djnh so 
08/2001/QD-VHTT ngày 13/3/2001. Ngày 12/7/1996, UBNID tinh có Quyêt 
djnh so 706/QD-UBND phân cap cho LTBNID huyn Gio Linh quãn 1 di tIch 
nay. 

Ira lOni: TOn näm 2015 dn nay, d bão bào v Va phát huy gia trj di tIch, 
S& Van hóa, The thao va Du ljch dã dâu tu phiic hôi, chông xuông cap i 2/14 
giêng cô bang nguôn von ngân sách, 02 giêng tiêp t11c dirqc dâu tix phic hôi, 
chông xuông cap näm 2022. Nam 2020, SOn Van hóa, The thao và Du ljch, Trung 
tam Xuc tiên Dâu tu, Thucing mai  và Du ljch tinh và UBND huyn Gio Linh dã 
có Kê hoach so 776/KHPHDLGA ye vic phôi hçip triên khai thrc hin cong tác 
trüng tu, ton tao,  khai thác và phát huy giá trj di tIch h thông các cOng trInh 
khai thác nuOnc cô gan vOni phát triên du ljch cong dông trên dja bàn xA Gio An, 
huyn Gio Linh, giai doan 2020-2023. Den nay, cong tác trüng tu, ton tao  di tIch 
dâ gän vOni m1ic tiéu phát triên du ljch cong dông trên dja bàn xà Gio An. H 
thông di tIch Giêng CO Gio An dä phát buy giá trj, buOnc dâu trOn thành san phâm 
du ljch thu hut du khách; nhân dan trên dja bàn dã dan có ," thOnc bão v mOi 
trtrOnng, dan chuyên dôi hoat dng san xuât, nông nghip, thói quen sinh hoat 
theo huOnng phat triên du ijch cong dông. MOni day, UBND tinh dâ có van bàn so 
5165/UBND-NN ngày 27/10/2021 dãng k diem du ljch cong  dông xä Gio An 
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vào chrnmg trInh phát trin du ljch nông thôn trong xây dimg nông thôn mi giai 
don 202 1-2025 dê khai thác có hiu qua và gitt gin khu virc giêng Co. 

7. Cir tn xã Ba Lông và xä Ta Long (Dakrong) và ct'r tn các xã trên dja 
bàn huyn Gio Linh, Triu Phong kiên nghj: Hin nay, kinh phi hoat dng cüa 
HDND xä, kinh phi hoat dng cüa các chi hi và müc phii cap can b ban 
chuyên trách theo Nghj quyêt sO 18/2020/NQ-HDND ngày 21/4/2021 cüa 
HDND tinh qua thâp khOng dü hoat dng. VI 4y, dé nghj xem xét nâng djnh 
müc kinh phi, phi cap dê dam bão cho hoat dng cüa HDND xã, các Chi hi a 
thôn, bàn. 

Trã lôi: Theo quy djnh cüa Nghj quy& s 1 8/2020/NQ-HDND ngày 
2 1/4/2020 cüa HDND tinh quy djnh so li.rqng, chüc danh, müc phi cap và mirc 
phii cap kiêm nhim dôi vOi nhüng ngix1i hot dng không chuyên trách a cap 
xâ, & thôn, to dan phô; khoán kinh phi hoat dng dôi vâi các tO chirc chInh trj - 
xä hi & cap xä; h trq kinh phi hot dng doi vâi các to chirc chinE trj - xã hOi 
thôn, tO dan phô; quy djnh mi'rc bôi duang dOi vói ngi.r&i trirc tiêp tham gia cong 
vic cüa thôn, to dan phô trên dja bàn tinh Quãng Trj thl mirc ho trçi kinh phi 
cho các tO chirc chInh trj xâ hi & thôn, to dan phô & thôn dc bit khó khän 2 
triu dOngltO chüc/näm, thôn và to dan phô con lai  1,5 triu dôngltô chi'rc/nam; 
müc phi cap ngu&i hoat dng khOng chuyên trách cap xà tü 1,15 den 1,26 müc 
lrnmg ca s&; mirc phii cap ngls&i hoat dng khOng chuyên trách thôn có trên 350 
h tr 1,00 den 1,20 và các thôn, tO dan phô con iai  tü 0,9 den 1,05 mi.'rc 1rnng 
cci s& (áp diing dOi vói 03 chirc danh: BI thu chi b, Tru&ng thôn ho.c To tru&ng 
dan phô và Truâng ban cOng tác Mt trn); riêng các chirc danh khác cüa ngi.thi 
hoat dng không chuyên trách khác & thôn, to dan phô khOng hu&ng phii cap ma 
hu&ng m1rc bôi duOig khi tham gia tr1rc tiêp cOng vic cüa thôn, to dan phô. 

Theo quy djnh cüa Nghj djnE sO 34/2019/ND-CP ngày 24/4/20 19 cüa 
Chinh phU thI các chi hi & thôn không duqc khoán kinh phi hot dng, tuy 
nhiên IJBND tinh dã xem xét trinh HDND tinh ho trçY kinh phi hoat dng trong 
khã näng ngân sách cüa tinh. DOi vâi müc phii cap cüa ngu&i hoat dng không 
chuyên trách cap xâ và thôn, tO dan phô (ap ding dOi vOi 03 chac danh: BI thu 
chi b, Tru&ng thOn ho.c To tnrông to dan phô và Tru&ng ban cOng tác M.t 
trn) dà str ding toàn b kinh phi cüa trung uang khoán dê chi trã ph cap và 
cOn sir diing mt phân ngân sách cña tinh de bO sung chi trã dê có müc phii cap 
nhu hin nay, vic tang ph cap là khOng the thirc hin duqc, vi 4y khOng co co 
s& dê nang mirc kinh phi cho các tO chüc chInh trj, xã hi & thOn, tO dan phô và 
mirc phi cap ngu&i hot dng khOng chuyên trách & thôn, tO dan phO. 

8. Cir tn nhiêu xâ huyn Gio Linh kiên nghj: Hang nàm den miia he th&i 
tiêt nàng nóng, khién nhu cau sr ding din tang, tuy nhiên vic tinh giá din 1u 
tiên bc thang khiên dai sOng ngu&i dan gtp rat nhiêu khó k.hän và có phân bat 
hçp 1, can có kien nghj Trung uong, có 5ir diêu chinh phü hçip. 

Trà 1&i: Vê cor cau biêu giá ban lé din di.rcic ThU tithng ChInh phU quy 
djnh ti Quyêt djnh sO 28/2014/QD-TTg ngày 07/4/2014 và quy dnh c chê 
diêu chinh müc gia ban lé din bInh quân dugc ThU tuóng ChInh phU phê duyt 
tii Quyêt djnh sO 24/2017/QD-TTg ngày 30/6/20 17. Hin nay, giá din duc cAn 
cU theo Quyet djnh sO 648/QD-BCT ngày 20/3/2019 cUa B COng Thuong (ap 
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dung tü ngày 20/3/20 19); Theo do, giá ban lé din cho miic dIch sinh hott là 06 
bc. 

Thirc hin chi do cüa ThU tuàng ChInh phü, trong nàm 2020, B Cong 
Thucmg dã xay drng các phrnmg an sUa dôi Ca CU biêu giá ban lé din Va to 
chüc 02 dçit lay kiên cUa các B, ngành, UBND các tinh và thành phO trijc 
thuc Trung ucing tham gia dóng gop dé trInh Thu tung ChInh phU quyêt djnh 
theo quy djnh. Hin nay, B Cong Thi.rang tong hçp và tiêp tijc nghiên ciru dê 
thông nhât phiiang an sira dôi ca câu biêu giá ban lé din trInh ThU tung ChInh 
phU quyêt djnh. 

9. tn Phithng DOng Luang (DOng Ha) phãn ánh: Tai  khu dan cix(kit 
23 dising Din Biên PhU) cO cong ty cô phân vt tt.r nông nghip chê biên go 
Lam san dang hoat  dng, san xuât chê biên go gay ô nhiêm mOi trtthng nhu biii, 
khói, tiêng on, nithc thai, mUi hôi... lam ãnh hix&ng den cuc song, sUe khóe cUa 
ngu?xi dan xung quanh. CU tn kiêm tra và có bin pháp di di cong ty nay ra 
khOi dja bàn dé dam bão môi tru?mg song cho bà con. 

Trã Ru: Qua trmnh hot dng san xuât cUa xu&ng ché biên go, van thanh 
thuc Cong ty Co phân Vt ti.r k thut nông nghip Quãng Trj phát thai khI, 
bii, tiêng On... gay ânh hrông den môi trung trong khu virc dan cu. UBND tinh 
d có chi dao  kiém tra và hu.r&ng dn COng khäc phc nhtng ton tai,  hn ché dOi 
vUi các giài pháp bão v mOi trung tii xu&ng chê biên gO, van thanh, nhu: 
Nâng cap h thông xU l khi thai dê tang cu&ng hiu qua xU l', thirc hin giâi 
pháp hn ché tOi da bii và nuóc mum chãy trail cUa bãi chUa nguyen lieu và phé 
lieu go ngoài tthi, lap dtt vj tn lay mâu theo dUng quy djnh... Cong ty dã co thirc 
hin mt so yêu câu, binpháp bão v môi truOng nhu xU l chat thai ran, giãm 
thiêu phát thai khI, biui, tiêng on ..., riêng van dê xá khI thai tai  cOng  doan  là say 
van chua dam bão yéu câu k thutt ye tiéu chuân rnoi tru&ng. Hin nay, cong ty 
dã tam  ngu'rng hoat dng tai  cOng dotn 10 say dê khac phiic các yêu câu k5 thut 
và cam kêt chi hoat dng trU lai  khi duçuc cap cO thâm quyên cho phép. 

10. CU tn xâ Kim Thach (Vinh Linh) kién nghj: Sau khi sap nhp dan vi 
hành chInh mth, khi nguui dan chuyên dôi mt so giay tO', mc dU duçic mien, 
giâm phi, nhung lai  phãi mat nhieu ye phi djch vii cong. Dê nghj HDND tinh có 
chinh sách hO trçY khi lam chuyen dôi cac loai giây tO' sau khi sap nhp. 

Ira 1O'i: Ngh quyêt sO 653/201 9/UBTVQH 14 ngày 12/3/2019 cUa Uy ban 
Thu.rO'ng vi Quôc hi ye sap xêp các dan vj hành chInh cap huyn, cap xä chi 
quy djnh không thu l phi dôi vi nguO'i dan, doanh nghip, t chUc khi th?c 
hin chuyên dôi giây tO' do sap xep dan vj hânh chinh ma không quy djnh vic 
mien hay ho trq các khoân phi hành chInh, do do khi chuyên dôi giây tO' ngirO'i 
dan, doanh nghip, tO chUc phài dóng khoan phi hành chInh lO'n han nhiu 1 phi 
duçic mien, day là mt trong nhng khó khàn, vuO'ng mac khi triên khai thurc 
hin sap xép dan vj hành chinh. 

Taj báo cáo so 106/BC-UBND ngày 23/6/2021 cUaUBND tinh tong két 
vic thrc hin sap xêp các dan vj hành chinh cap huyn, cap xã giai doan 20 19-
2021 trén dja bàn tinh dâ có kién nghj, dê xuât vOi Trung uang "D nghj xem 
xét có chInh sách mien hoc ho tr các ba1  phi hành chInh khi nguO'i dan, doanh 
nghip thirc hin chuyên dôi giây tO' do sap xep dan vj hành chInh". 
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Trong thi gian chi Trung uang xem xét kin nghj trên, UBND tinh sê 
chi do các ca quan chuyên mon nghiên cü'u, dê xuât quyêt djnh ho trçl các 1oi 
phi hânh chInh khi ngr1i dan, doanh nghip thirc hin chuyên dOi giây tar do sap 
xêp dan vj hành chinh. 

Các kiên cOn lai  cüa ci:r tn, UBND tinh dã phân cong cho cac co quan 
chuyên mOn trâ 1?yi và dInh kern ph luc. Nhóm các kiên thuôc ye chInh sách 
xã hi, ye ché d, ye thu tiic hành chInh, UBND tinh dä chi dao  các ca quan 
chuyên mOn, các dja phuang khân truang giãi quyêt và dã có báo cáo gi:ri 
UBND tinh, gui den HDND tinh. Nhóm kiên dê xuât ye dâu tu, trong diêu 
kin nguôn lirc cüa tinh cOn khó khán, nén khó dáp rng tat ca các nguyen vQng 
cüa cir tn, UBND tinh Se tüng buóc nghiên ct'ru, bô trI kinh phi và trInh HDND 
tinh cac van dê thuc ye thâm quyên cüa HDND tinh dê CO the th1rc hin trong 
tmg näm cüa giai doin tói. 

UBND tinh trân trQng cam an và nghiêrn tñc tiêp thu kiên cüa cfr tn, cüa 
qu vj dai  biêu, các Ban HDND tinh và kiên tham gia xây drng chinh quyên 
cüa Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam.I.j_ 

Nci nhmn: 
- Thi.rng trirc Tinh üy 
- Thtrông trrc FIDND tinh; 
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- UBMTI'QVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Các Sô, ban, nganh cp tinh; 
- UBND các huyn, TP,TX; 
- Chánh, các PVP, CV; 
- Lixu: VT, TH (H); 

Vô Van Hung 
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PHU LUC 
BAO CÁO KET QUA IAI EUYET - IUEN CI TRI TA! KY HOP THU' 3 HOND TINII KHOA VIII 

(Kern theo báo ço.,  sc35  I  /aC-UBND ngày ,, tháng  M  nárn 2021 cza UBND tinh) 
v;i 

STT NQI DUNG MEN NGH -' KET GIAI QUA QUYET 

Nhóm kin ngh v ha tng nông nghiêp 

Cu tn huyên Gio Linh kiên nghi viêc 
na° vet, tang dung tIch tr nuàc a ho 
thüy lqi Ha Thuqng d ma rng và 
dam bâo vic tri:t rnrâc tot han, nguài 
dan Ha Thung dông tmnh üng h, tuy 
nhiên trong qua trInh tiên hành, don vj 
thi cong can chi không lam ành 
huàng nhiêu den câu trüc nguyen sinh 
cña ho, d tránh tnràng hp sat  là ye 
sau và can cO cam kêt xr 1 các van 
dê phát sinh không gay ành huàng den 
dài sOng nguâi dan 

Hiên nay, do anh hucmg cua biên dot khi hâu nén that tiêt din biên phuc tap, nên môt 
so ho chIra, lông ho bj bôi lang khá lan, ãnh hu&ng den khã nãng tIch nuàc cña h 
chira. Dé giãi quyêt van dê nay, vic no vet lông ho chira là rat can thiêt. D có hành 
lang pháp l ye nao  vet, tang dung tich ho chüa nuâc thüy lçii trên da bàn tinh, UBND 
tinh dä ban hành Quyet dnh so 3910/QD-UBND ngày 31/12/2020 ban hãnh Quy chê 
phôi hqp thuc hin vic nao vet lông ho chira nuàc thüy igi, kêt hçip thu hôi dat lam vt 
1iu san lap trên dja bàn tinh Quãng Trj. Theo ho so duçvc duyt thI qua trInh nao  vet h 
chüa duçc thc hin tir cao trInh mrc nuàc dâng binh thuàng den cao trInh mrc nuOc 
chêt (phân ngp trong nuâc), tao  mái vài d doe on djnh. Do do së không lam ánh 
huàng den câu trüc nguyen sinh cüa ho chüa. 
Ngoài ra, d tang cuàng cong tác quán l vic nao  vet, UBND tinh dà giao Sâ NN va 
PTNT chi do Cong ty TNHH MTV Quán l khai thác cOng trInh thüy li (don vj quán 
l) quán l giárn sat qua trInh triên khai thijc hin. UBND tinh dã chi dao  Sà NOng 
nghip và PTNT dä kiêm tra, näm bat thông tin qua trinh triên khai nao  vet, den nay 
chua thây phát sinh khó khàn, vuOng mac lien quan. 

2 Cii tn thj trân CCra Vit (Gio Linh) 
kién nghj: Sr cô dat cat bôi lap sau 
trn lU ljch scr näm 2020 trén Song 
Hiêu, doan sOng thuôc dia phân thi 
trân Cua Viêt tat diem khu neo dâu 
tàu thuyen a khu phô 5 - thj trân C 
Vit tao thành các cOn cat, ánh huàng 

Dê giái quyêt van dé bôi lap t?i  mt so vüng neo du tàu thuyn thuc khu vuc C 
Vit nOi riêng cflng nhu toàn tinh nOi chung, giái pháp xä hi hOa vic nao  vet trong 
thai gian qua dä tIch circ dugc triên khai thirc hin và bi.rOc dâu dã tao  dirc mt s6 
thuân lot cho ba con ngu dan Ben canh do, du an Xây dung khu neo dâu, tranh tnt bAo 
kêt hop cang ca Bäc Cua Viêt do Ban QLDA DTXD cac cOng trinh Nông nghiêp va 
PTNT lam ChU dâu tir dang tién hành các thu tuc âé triên khai xây dijng (sii ding 
nguOn h trq, den bü thit hai  do sir cO mOi tnthng biên tii COng ty TNHH Gang thép 
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dn vic tàu thuyn cüa bà con ngtr 
dan ra, vào hânh nghê trên biên gp 
nhiéu khó khän, tàu mac can  không ' 
dánh bat hal san, gay birc XÜC trong 
nhân dan. Dé nghj chi dao X1 1), "?° 
vet tao  luông 1ch tao  diêu kin cho bà 
con ngu dan ra, vào hành nghe Va neo 
du tai  ben ducic thun tifl. 

Hung Nghip Formosa Ha Tinh). 
Sau các dot mua lü ljch st'r näm 2020, UBND tinh giao Sâ Giao thông 4n tài chü tn, 
ph6i hçTp vâi các don vj, dla  phirong Co lien quan tham muu, d xuAt giái quyt kin 
nghj cüa UBND huyn Gio Linh v vic thc hin dir an "KhAc phc sau bäo lU, nao 
vet vüng rnràc phic vii neo du tàu thuyn thj trn Cra Vit" dam báo dung thm 
quyn và trInh tir thu tiic theo quy djnh hin hành. UBND tinh dã ban hành Quyt djnh 
s 1500/QD-UBND ngày 15/6/202 1 v& vic b sung d an kh&c phiic sau bão lü, nao 
vet vUng nuâc phiic vii neo du tàu thuyn thj trn Ccra Vit vào danh miic dis an nao 
vet vüng nuOc dung thüy ni dja do dja phucing quán 1. Dir an cong trInh: Nao  vet 
khân cap luOng lach tai khu vrc neo du tàu thuyên và ben cá Ci:ra Vit, thj trân Ccra 
Vit, huyn Gio Linh duxic UBND tinh phé duyt phucmg an tai  Quyêt  dlnh  sO 
2156/QD-UBND ngày 17/8/2021. Tthi gian thirc hin dr an là 15 ngày ké tü ngày 
UBND tinh phê duyt phiwng an. Ngay 01/9/2021, UBND tinh cüng cia ban hành GiAy 
xac nhân so 401 0/XN-UBND xác nhn khu virc, khôi hrcing cat thu hôi trong qua trinh 
thrc hin dir an nao  vet khân cap luOng 1ch tai  khu virc neo du tàu thuyên và ben cá 
Cüa Vit, th trân Ccra Vit, huyn Gio Linh. Sau do, UBND huyn Gio Linh cO T& 
trInh ye vic xin gia han  thai gian thirc hin nao  vet cong trInh nay do tInh hInh djch 
bnh Covid-19 nên vic huy dng nhân hrc, thiêt bj, may moe tir nhiêu nai dé tp 
trung nao  vet là hêt src khó khàn. UBND tinh cia cho gia han  và yeu câu hoàn thành 
trong tháng 11/2021. 

1.2 NhOm vn dé v lien quan d h trq san xuât nông nghip: 

Ccr tn xã Cam Thành (Cam L) kin 
nghj: Dir an nuâc a thôn Tan Ti.thng, 
Tan Phü xã Cam Thành, hin nay 
nhân dan gp khO khän trong vic dâu 
nôi vao dir?ing ông nuâc chInh dê có 
nuac sach  sinh hoat, d nghj kim tra, 
chi dao  các dan vj lien quan tnin khai 

Sau khi bàn giao cho xa quán 1, sir ding. UBND xã Cam Thànhdã lam vic vâi Cong 
ty cO phân ni.ràc sch Quãng Trj dê thirc hin vic cung cap nuâc cho nguai dan. Tuy 
nhien ye phia Cong ty cô phân nuâc sach  Quãng Trj phán hOi là chi cung cap mràc qua 
dOng ho tong. Do dO, giüa UBND xã Cam Thành và Cong ty cô phân nirâc sach  Quàng 
Trj chira thông nhât phircing an dâu nôi.UBND tinh së chi dao  UBND huyn Cam LO 
van dê nay d nhân dan tai  xã Cam Thành sam cO ntràc sinh hoat. 
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d thuân loi cho nhân dan có nuâc 
sinh hot dc bit là trong müa näng 
nóng. 

2 Ccr tn xã Huâng Lap,  xä Thanh 
(Hixàng Hoá) cO kin: He thng 
nixàc tir chày cña các thôn trên dja bàn 
xà hu hông nhiu doan, dn dn 
không CO nuc sinh hoat; rnt s 
duông ng nm chênh vênh yen 
du&ng, có the gay nguy hiêm cho 
nguOi va phiwng tin qua lai.  D nghj 
có phumg an khôi phiic lai  he thng 
nuOc tir chãy hoc tháo dct h thông 
duâng ng d bào dam an toàn cho 
ngui dan. 

Hin nay, trén dja bàn xà Htrâng Lp Co 07 cong trinh cp nuàc tir chây duqc dAu tii 
bâi nhiêu nguôn von khác nhau, trong dO có 06 cong trInh không hoat dng và 01 cong 
trInh hoat dng kern ben vctng. Tai  xa Thanh hiên có 01 cong trInh cAp nuàc ti/ cháy 
di.rqc dâu tu bi nhiêu nguôn von khác nhau nhung cOng trInh hoat dng kern ben 
vthig. Do dO, tnràc mat, UBND các xà kiêm tra, rà soát nh&ng cOng trInh cO th khAc 
phiic và can thiêt phài süa dicta dê dáp üng nhu câu cap nirâc cho ngui dan. Giai doin 
2021-2025, khi nguôn von các chirnng trInh MTQG duc phân bô tr1rc tiêp cho các xã, 
de ngh UBND các xà i.ru tiên dâu tu cOng trInh cap nuàc theo kin nghj cüa ccr tn. 
Näm 2019, Quoc hôi cia ban hành Nghj quyêt so 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 v 
vic phê duyt Dê an tong the phát triên kinh tê - xä hi vüng dông bào dan tc thiêu so 
và mien nüi giai doan 202 1-2030, trong dO cO nhim vii giâi quyét tmnh trang thiêu nirâc 
sinh hoat. VI 4y, UBND tinh së chi dao UBND huyn Hurng Hoá xây thing Dé an 
xây mOi, scra chCta, nâng cap các cOng trinh cap nuOc sinh hoat trên dja bàn d dua vào 
ké hoach xây dmg hang nãm bang nguOn von nOi trén. Dôi vài nhctng cOng trinh 
không khac phiic duc, UBND huyn Huâng Hoá tiên hành thanh l. Thu tlic, trinh tii, 
thâm quyên thanh 1 Cong tninh duçic quy djnh t?i  khoán 4 Diêu 3 và khoán 3 Diu 26 
cüa Thông tu sO 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/20 13 cüa B Tài chInh. 

3 tn cad xã trên dja bàn huyn Gio 
linh và huyn Huâng Hoá kiên nghj 
ye tInh hinh dich bnh viêm da nOi 
cuc trên trâu, bo, dich ta 1cm châu phi 
và cay ho lieu chêt hang bat,  gay ãnh 
hrnrng rat iOn den d?yi song san XUât 
cüa bà con nOng dan cUng nhi.r sir phát 

Näm 2020, thiên tai và djch bnh cia lam ânh hi.ràng nghiem tr9ng den san xuât, di 
sOng cüa bà con nông dan toàn tinh, UBND tinh cia trInh B Nông nghip và PTNT h 
trq giông cay trOng, con nuOi cac 1oi h trq các dja phi.rnng khôi phic san xuât; xay 
dung phuong an to chuc san xuât giup ngurn dan khãc phuc thiet hai, On drnh cuOc 
song và khôi phic san xuât. 
Dôi vOi djch bnh chän nuOi: 
*Djdh ta 1cm Châu Phi: UBND tinh ban iành d an 6060/ DA-UBND ngày 31 thang 12 
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trin kinh th dja phi.ring. D nghj các 
cp xem xét có biên pháp phông, 
chong djch bnh, han ché sir lay lan 
trén din rng, giüp nhân dan on djnh 
phãt triên nganh chän nuôi; CO chInh 
sách ho trçm cho nguäi nông dan phát 
triên kinh té, khäc phiic khO khän 

iti y u tr 
 

phU hp và có hiêu qua 

näm 2020 v Khôi phiic dan 1cm sau bnh Djch tá 1cm Châu Phi giai don 2021 -2025. 
Trong do näm 2021 dã xây drng 9 mô hInh chän nuôi 1cm theo hiiOng hthi cm ô các dia 
phucrng, các nãm sau s h trçm bü läî suât cho ngu1i dan vay von tái dan. 
* D6i vâi bnh Viêm da ni ciic: Dn nay dä tiêm phOng duçic 43.905 con dat  83,39% 
k hoch. S trâu bO duçmc tiêm phOng dã thrçmc min djch phát trin n djnh; tmnh hInh 
dich bênh co bàn dã duoc kim soát. 
Giái pháp n djnh san xuât: 
UBND tinh ban hành Phixcmg an si 4492/PA-UBND ngày 24/9/202 1 v "Khôi phic, 
st'r diing phü hçmp din tich dat san xuât bj vüi lap va din tIch cay an qua, cay cong 
nghip dài ngày bj ânhhithng do thiên tai näm 2020", vi tong kinh phi hn 15,7 t' 
dông; Truâc mat, khi trông 1i ho tiêu trên nhng vithn dä b chét, ngui dan tiên hành 
v sinh v.i?m, thu gom toàn b cay bj chêt dem tiêu hñy, bón vôi xCr 1 vumn, dào ränh 
thoát nuàc và trông theo dung quy trInh k thuat.  Dôi vOi chän nuôi: Ap dung chàn 
nuôi ion an toàn sinh h9c, con giông rO nguôn gôc và có kêt qua xét nghim am tInh 
vâi bnh djch tà 1cm Châu Phi. Dôi vài chän nuôi trâu, bO: To chirc rà soát tiêm phang 
bô sung väc xin Viêm da nôi cvc,  scr diing hóa chat tiêu diet vat chUtrung gian truyên 
bnh (con trüng: ye, mong...), qua trInh tái dan chãn nuôi trâu, bO can mua con giông 
dã tiêm phOng väc xin. 

4 Ciir tn xã Kim Thach (Vinh Linh) cO 
kiên: Mt so giá cá nông san näm 
2021 bj giám manh,  ng1ic  1a  giá cà 
vt tir nông nghip 1a  cao, ãnh hu&ng 
den di song cüa nông dan. Dê xuât 
tinh tim hithng giãi quyêt khäc phiic, 
giUp d nông dan vuqt qua khO khàfl. 

Sâ Nong nghip và PTNT dà klp  thôi ban hành van bàn gcri các dja phuong (cong van 
so 1342/SNN-TTBVTV ngay 30/6/2021); dông thai, chi do các c quan chuyên mon 
tang cir&ng cong tác thanh tra, kiêm tra các to chiic, cá nhân kinh doanh vat  tu nông 
nghip và huOng dn bà con nông dan các giài pháp san xuât trong bôi cãnh giá vat  tir 
phân bón, thuc an chän nuôi tang cao nhtr: 

- xu l nghiêm các trung hqp kinh doanh vat  tu không dam bão chit hrqng hoc 
dAu tu ghim hang, nâng giá bàn; 

- Hiràng dn bà con áp diving các giái pháp bOn phãn can di, sr diing phãn bón 
cham tan thich trng vài BDKH, tang ci.rng sü diing phan bOn hUu c truyên thông ü 
vâi ché phâm trichodemar dê giâm giá thành san xuât, cái tao dat, môi trtrng, nâng cao 
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cMt hrçing san phm...; 

- Tang cithng cong tác phong trü sâu bnh, áp diing chi.rung trInh 1PM d giüp cay 
khOe, hn chê si'r diing thuôc BVTV... 

- XUc tin, mi gi các Doanh nghip k két hçp dng, lien kt san xuAt vth các 
HTX, ho gia dInh san xuât mt sO nông san chü 1irc theo quy trInh htru Co nhãrn nâng 
cao näng suât, chat ltrçing và giá trj nông san nhix: HO tiêu hUu co, chanh leo, bo, cam, 
buâi... 

- Chuyn d& co cu cay trng, con nuôi phü hçip vài tirng vüng san xuAt, chuyn 
dôi các din tIch dat lüa sang trông cay an qua, cay rau màu hang nãrn nhäm nâng cao 
thu nhp và giá trj trên rnt don vj din tIch canh tác. 

5 Cir tn xã Thanh (Hithng Hoá) kin 
ngh: TInh hInh san xuât nông nghip 
trên dja ban xä gp nhiu khO khän. 
D nghj tinh quan tarn co phuong an 
h trq giông cay trông, vt nuôi dê 
giüp nhân dan phãt trin san xuât, gop 
phn nâng cao thu nhp và câi thin 
di song nhân dan. 

D khc ph%ic thiet hai cüng nhu h trq nguvi dan tái thiêt san xut sau thiên tai, 
UBND tinh dê xuât vâi các BO,  Ngành Trung uong và các to chic kjp thi h tro 
212.690 con gà 01 ngày tui; 14.400 con vjt 01 ngày tui Va 4.000 con ngan 01 ngày 
tuOi; 60 tan thc an chän nuôi và 1.198 tan giông lüa; 87,3 tan giông ngô; 15 tan giông 
rau, 200 tan giông lac,  4.500 tan giông horn san darn bâo cho ngithi dan Co giông tot dê 
to chirc san xuât kjp thi vu và ban hành Phuong an 584 1/PA-UBND ngày 18/12/2020 
ye khôi phiic khân cap thit hai  do thiên tai trong san xuât nông nghip, khân tnrcing 
triên khai san xuât v11 Dông 2020 Va vi Dông Xuân 2020 - 2021. VOi sir vào cuôc kjp 
th&i cüa các cap, các nganh và sir dong lông cña ngui dan, dã khàc phiic di.rçic nhcng 
khó khän sau thiên tai và to chirc san xuât vii Dong Xuân 2020 - 2021 thang lçii, näng 
suât lüa dat  61  ta/ha,  cao nhât tr tnrâc den nay. Vii He Thu 2021, näng suât uàc dat 
52,8 ta/ha. 
Di vri các cay trng chü 1irc, nhtm khuyn khIch phát trin, tao  san phm chü hrc, 
UBND tinh chi dao  Sâ NOng nghip và PTNT dang tp trung xây dirng Nghj quyêt 
Quy dnh chInh sãch h trçi phát triên mt so cay trông, con nuôi tao  san phâm chü lijc 
có lqi the canh  tranh trén dja bàn tinh Quang Trj giai doan 2022 - 2026 dinh huàng den 
nãrn 2030, trInh HDND tinh; dông th&i, UBND tinh se phê duyt Chucing trInh Khuyên 
nông giai doan 2022-2025, trong do cO phát triên nông nghip httu co, nông nghip 
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cong ngh cao, canh tác tr nhiên. Hin nay, S& Nông nghip và PTNT dang phi hçp 
vâi Cong ty Co phân Tng cOng ty thircing mai Quáng Trj xay drng Du an Phát trin 
vüng nguyen 1iu lüa VietGAP, lUa h&u ci theo hInh thirc lien kt 5 nhà g.n vâi ch 
biên, tiêu thii. 
Riêng di vài dja bàn xã Thanh, xa Huâng Vit nói riêng và các xã vUng min nüi 
Huàng HOa nOi chung, UBND tinh ban hành mt so Dê an nhäm nâng cao sinh k& dri 
sOng cho ngithi dan song gân rirng. Phôi hçip vâi Uy ban dan tc tinh xay dirng các 
chirang trInh, di,r an phát triên lam nghip ben vüng và phát triên dtxqc 1iu qu thuc 
Chtrcrng trInh rn1ic tiêu quôc gia phát triên kinh tê xä hi vüng dong bào dan tc thiu 
sO và mien nüi. Day là chuong trInh tr9ng diem dé phát triên kinh tê xa hi, nâng cao 
di sOng 4t chat, tinh than cho nguYi dan các xa mien Tây cüa tinh. 

6 Ci:r tn xä HuOng Vit (Huàng Hoá), 
cir tn xa Vinh Lam (Vinh Linh) CO 

kién: Näm 2020, do ánh huing cüa 
thién tai, mua lii nên mt s cay trOng, 
vat nuOi bi anh hwmg Dé nghi cap 
trên tiép tic ho trçl giông cay trông, 
vt nuOi cho bà COfl a vüng bj ánh 
humg d khôi phiic san xuât, n djnh 
cuc song. 

Cu tn xã Vinh Lam (Vinh Linh) kin 
nghi: H tro phãt trin the san phm 
hang hOa cO thuong hiéu nhu hia hthi 
Co quy mô, s lung 1n; ngun 
khuyi cong phát trin kinh t 
thrçic h trçY nhiu dn các mO hInh 
phát triên kinh té trong thanh niên 

D khc phuc thit hi cUng nhu h trçl ngix?i dan tái thit san xuAt sau thiên tai, 
UBND tinh lam vic, dê xuât vài các BO,  Ngành Trung ung và các th chirc kjp th?yi h 
trçl 212.690 con gà 01 ngày tuôi; 14.400 con vjt 01 ngày tuOi và 4.000 con ngan 01 
ngay tuôi; 60 tan thCrc an chän nuOi vã 1.198 tan giông lUa; 87,3 tan giOng ngô; 15 thn 
giông rau, 200 tan giông lac, 4 500 tan giông horn san dam bao cho ngtrrn dan co giông 
tot dê tO chuc san xuât kjp th?yi vu và dê xuât ban hãnh Phumg an 584 l/PA-UBND 
ngày 18/12/2020 ye khoi phic khân cap thit hai do thién tai trong san xuât nông 
nghip, khân trwlng triên khai san xuât vii Dông 2020 và vi DOng Xuân 2020 - 2021. 
V6i sr vào cuc kp thai cüa các cap, các ngành và sij dOng lông cüa ngirai dan, da 
khäc phic dirc nhtng khó khãn sau thiên tai và tO chrc san xuât vii Dông Xuân 2020 - 
2021 thâng 1i, näng suât lOa dat  61 ti'ha, cao nhât tir tnràc den nay. Vi He Thu 2021, 
näng suât tràc dat  52,8  t?Jha. 
Ben canh  dO, Sâ Nong nghip và PTNT dà hoàn thin vic rà soát, thâm djnh hO so 
thit hai  do thiên tai nãm 2020 gri S Tài chInh thâm djnh trinh UBND tinh dé sam h 
trq cho nguai dan khOi phc và phát triên san xuât. 
D6i vài các cay trng chü hrc, nhm khuyn khIch phãt trin, tao  san phm chü hrc, Sâ 
Nong nghip và PTNT dang tp trung xãy dirng Nghj quyêt Quy djnh chInh sách h trci 
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phát trin môt s6 cay trng, con nuôi tao san phm chü brccO 1i th canh  tranh trén 
dja bàn tinh Quang Trj giai dotn 2022 - 2026 djnh huâng den näm 2030, trInh HDND 
tinh ban hành vào kS'  h9p cuôi näm 2021; dông thtyi, trmnh UBND tinh phê duyt 
Chucing trinh khuyên nông giai doan 2022-2025, trong do CO phát triên nông nghip 
hUu c, nông nghip cong ngh cao, canh tác ftr nhiên. Hin nay, Sâ Nong nghip và 
PTNT clang phôi hqp vài Cong ty Co phân Tong cOng ty thumg mti Quáng Trj xây 
drng Ds an Phãt triên vüng nguyen lieu lüa VietGAP, lUa hcru cci theo hInh thirc lien 
két 5 nba gän vài ché biên, tiêu thi. Phân dâu den näm 2025, toàn tinh cO trén 1.000 ha 
lila dit tiêu chuân htu cd, trên 3.000 ha lüa dat  tiêu chuân VietGAP. 
Riêng di vâi dja bàn xA Thanh, xä Huàng Vit fbi riêng và các xà vüng min nüi 
Hràng HOa nOi chung, Sâ Nong nghip và PTNT clang chü trI phôi hçip vài các S, 
ngành dja phucmg tham muu UBND tinh ban hành mt so Dê an nhäm nãng cao sinh 
kê, diii song cho ngiRii dan sOng gân rirng nhi.r: D an Khuyên khIch phat triên cay 
drnc lieu gän vâi chircing trInh OCOP den 2025, tam nhIn den 2030; Dê an phát triên 
chui giá trj cay Trâu den nãm 2030; Khuyên khIch thi diem nhân rông mt so mô hInh 
phát trin chui giá trj lam san ngoài gO, mô hInh trông duoc 1iu duài tan rirng; Rà 
soát các din tIch và dôi tuclng cay an qua trên dja bàn dê có djnh huâng phát triên 
thành các vüng chuyên canh tp trung cay an qua, rau hoa chat hrcmg hrçing cao phü 
hcip vài tiêm näng lqi the ving mien; Phôi hçrp vài Uy ban dan tc tinh xay drng các 
chucng trInh, dir an phát triên lam nghip ben v&ng và phát triên duçic lieu qu thuc 
Chixcing trInh miic tiêu quOc gia phát triên kinh tê xâ hi vUng dongbào dan tc thiu 
sO va mien nüi. Day là chudng trInh tr9ng diem dé phát trien kinh tê xä hi, nâng cao 
dcvi song vt chat, tinh than cho ngr?ii dan các xã mien tây cña tinh. 

7 Cu tn xã Cam Thành (Cam L) kin 
nghj: Du an nilâc thôn Tan Ttthng, 
Tan Phü xä Cam Thành, hin nay 
nhân dan gp khó khän trong vic dâu 
nOi vào dumg ông nuàc chInh d cb 
nucc sach  sinh hoat, dê nghj S NOng 

Du an di dan tái djnh cu vüng si1t lün sat  l& dt huyn Cam L, tinh Quãng Trj do Chi 
cic Phát triên nông thôn lam chü dâu tu d thi công, hoàn thành và bàn giao cho 
UBND xã Cam Thành quãn 1, khai thác sir dung tir ngày 27/12/20 19 ye dr an niràc a 
thôn Tan Tuing, Tan Phü xa Cam Thành 
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nghip và phát trin nông thôn kim 
tra, chi dao các dcm vj lien quan trin 
khai d thuân liji cho nhân dan có 
nuOc sinh hot dc bit là trong müa 
nang nóng. 

1.3 Nhóm vn d kin nghj lien quan dn ngun ntró'c 

Cr tn thôn Ha Thanh- Xà Gio Châu 
kin nghj: TInh trng các nhà may 
khu cong nghip Quán Ngang cüng 
vài qua trInh san xuât, xã thai dä gay 
ánh htrâng dn môi tri.thng sng, sinh 
hoat, nguôn nuc ung cüa ngu1i dan, 
trong nhiu näm nay, báo chI ftUyéfl 
hInh cling dà cO sr phán ánh. Nguii 
dan kin nghj nhiêu lAn nhung chua 
giãi quyt trit d. Cüng VO1 do viçc 
ho trq ngun nuàc sach  cho ngu?i dan 
a day chi phi d 1ip dt lai  qua cao, 
môi gia dInh phái dong gop them 
khoàng 02 triu dng. Dé nghj xem 
xét h tr nguôn nuàc cho nguai dan 
hoc kiên nghj vài nhà may cap thoát 
nuàc tao  diêu kin, giám bat chi phi 
lap dt cho bà con. 

Cong trInh: He thng cp nixàc sinh hoat thôn Ha Thanh, xä Gio Châu, huyn Gio Linh 
drçc du tu xây dung vào näm 2020 và hin nay dà bàn giao cho dja phung si'r di1ng. 
Theo h s báo cáo kinh té k thut duçic UBND tinh phê duyt thI d an duçic du tu 
bi 02 nguôn vn: Nguôn von ngân sách tinh thrc hin Chucmg trInh MTQG xây dirng 
nông thôn mài và nguôn von dóng gop cüa nguvi hrning Içi. Trong do: 
Ngun vn thrçic du tu tr ngãn sách tinh thuc hin Chucing trInh MTQG xay dung 
nông thôn mài dung d dAu tu tuyn ng chInh cp rn.râc dn ranh giài th ci.r va phn 
du ni ttr ranh giâi th cu vào h gia dinh (5m). 
Ngun vn dong gop cUa ngi.thi hurng lçii chi phi cho phAn con lai: Bao gm 6ng ni 
tip vói 5 m nOi trên vào ho gia dinh, dng h& các phu kiên khác kern theo. Kinh phi 
thuc hiên cong vic nay ngui hi.râng lçii tr quán l và thOa thun vâi Cong ty CP nuâc 
sach Quáng Trj d thuc hin. 

Theo quy dnh cOa Cong ty c phAn rnxâc sach  Quáng Trj thl kinh phi thijc hin các 
cong vic nói trên vào khoãng 1.883.000 dng/h. 

D tao  diu kin cho nguai hi.r&ng lqi, Cong ty CP Nu6c sach  Quãng Trj cho 01 h 
hu&ng li muçin không tinh läi 1.200.000 dông và së duqc trá dan cho Cong ty theo 
hoã dcm tiên nuâc trong vOng 12 thang. Nhu 4y s kinh phi ban dAu nguai huâng lçii 
dAu tu vào khoáng 683.000 dông/h là phü hqp. 

2 CCr tni xà Gio Hãi (Gio Linh) tip tic 
kiên nghj ye van dê nuóc sach  trong 
sinh hoat cho bà con nhân dan 6/ 6 

Dn cu6i näm 2020, t l h dan diing nuàc hç,p v sinh cña xä dat:  100,0%; sr ding 
ni.ràc sch dáp üng QCVN dat 53,60%. D các ho dan cOn 1a  cüa xã Gio Hái ducic sr 
diing nguôn nuâc sch cAn thit phái xây dirng cong trinh cap nuOc sach  tp trung. Qua 
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thôn trên dja bàn xä Gio Hái, ngun 
nuâc bà con nhân dan dang si:r ding bj 
nhim phên, nhim mn gay bnh, ãnh 
huâng den di song cña nhân dan. Dé 
nghj Tinh, huyn quan tam dâu tu du 
an nuâc stch dé phuc vit di song và 
sinh hoat cüa nhân dan. 

khão sat thirc t& mng hthi cap nuOc khu virc phia dông huyn Gio Linh cüa Cong ty 
CP nuâc sch Quãng Trj da triên khai gân sat dja bàn xã Gio Hài, do do viêc du r 
cong trInh cap nuâc st diing nguôn rnràc cüa Cong ty CP nuâc sch Quãng Tn là phü 
hçp. 

3 Cu tn thiu xä huyn Hãi Lang kin 
nghj: Tinh quan tam dâu tii xây dung 
mâi và nâng cp h th6ng cp nuàc 
sinh hot cho nhân dan vüng Hãi Ba, 
Hãi Hung, Hãi Que, Hãi Dwrng, Hài 
An, Hãi Khé; xi nghip cAp ni.râc Häi 
Lang dñng nguôn nuâc Song Nhüng 
cung cap, mc dü dä qua khâu xü i 
nhung nuàc bj phèn, áp lirc nuóc yu, 
khong dam bão v sinh, ânh hu&ng 
dn thc khOe nhân dan. D nghj các 
cp quan tam cho xay dirng nhà may 
dam bão ngun nuâc sach hn cho 
nhân dan. 

ye cAp nuâc sinh hoat xA Hâi Ba: Näm 2012, bAng Ngun vn CTMTQG nuâc sach  và 
VSMT nông thôn dã dâu tu Du an cap nuâc sinh hot xã Hái Ba. Dn nArn 2016, du an 
dã cap nuâc duçic cho các thôn, Da Nghi, Co LUy, Ba Du và mt phân thôn Phrnmg 
Lang thI Chucmg trInh MTQG nuâc sach  và VSMT nông thôn két thüc nén không dü 
von dé cap tiép cho mt phân thôn Phtxcmg Lang và thôn Phü Hái. UBND tinh së xem 
xët bô trI kinh phi bô sung dê hoàn thin cOng trinh cap nuâc cho xa Hãi Ba 
Vê cap nuâc sinh hoat cho xã Hái Hung: Ngay 30/8/2021, HDND tinh da cO Nghj 
quyét so 127/NQ-HDND ye vic phê duyt chü truong dâu tu Dr an "He thông cp 
nuâc sinh hoat tp trung vUng nông thôn, tinh Quãng Trj" giai,  doan 2021-2025, sr 
dicing nguôn von ngân sãch dja phixong dê dâu tu xay dimg vi tong mic dâu ti.r 60 t' 
dOng. Trong phm vi dir an có phãn cap nuâc sinh hot cho xâ Hái Hung và xa Hãi 
Quy va vüng phii can. 
Vé cap nu6c cho xä Hãi Qué, Hãi Dtrang, Hãi An, Hãi Khê: Sâ Nông nghip và PTNT 
dã tham muu UBND tinh dé xuât vâi B NOng nghip và PTNT báo cáo Thu tuàng dê 
xuât dir an "Ni.rOc sch và V sinh nông thôn ben vUng và crng phó vài bién dôi khI 
hu" giai don 2021-2025 von vay Ngân hang The giâi Tong von dâu tu: 427,0 t' 
dông. Hin nay Dé xuât dir an dang duçc bô sung, chinh sua theo yéu câu cüa Bô Tài 
chInh, Bô K hoach và Dâu tu (lan 3) Tnong phm vi diéu chinh, bO sung dir an lAn 3, 
tiêu dr an H thông cap nuàc sach  lien xa vüng Nam Hái Lang së cap nixâc cho 08 xâ 
trong do cO xä Hái Dung, Hài Qué, Hái Khé và xä Hái An. 
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4 Ctr tn xà MO O và xä Dakrong 
(Dakrong) kiên nghj: Hin nay nguôn 
rnrâc sinh hot cña nhân dan chü yu 
lay tfr cong trInh nuàc tr chãy nên 
khong On dnh, vào müa mua bäo 
du&ng ông d bj hu hOng, vUi lap. Vi 
4y bà con cr tn rat mong muon có 
giêng khoan d dam báo ngun ntràc 
sinh hoat. Trong diu kin ngãn sách 
huyn, ngân sách xA cOn khó khän, dê 
nghj tinh quan tam, h trg. 

Trên dja bàn xã MO O có 04 cong trInh cp nuâc tr chãy duc du tu bi nhiu ngun 
von khác nhau; trong do, cO 03 cong tninh không hot dng và 01 cong trInh hot dng 
ben vüng. Dê cap nuâc sinh hot lâu dài, hin nay, Dir an "Xây dirng c s h tang 
thIch trng vâi biên dôi khi hu cho dong bào dan tOc  thiêu sO (CRIEM)" do ADB tài tr 
do Ban QLDA DTXD các cOng trinh Giao thông tinh lam chü dâu tu dà &rqc Thu 
tuàngChInh phü phê duyt tai Quyet djnh so 218/QD-TTg ngày 19/2/202 1 vâi tong 
von dâu tu: 921,698 t)' dOng. Trong pham vj du an, së dâu tu Xây dijng h thông cap 
nuóc sch thj trân KrOngKlang và xä MO 0, xã Huàng Hip vài mic tiêu du kin 7.365 
nhãn khâu sinh song trên dja bàn thj trân KrôngKlang, xä MO 0, xã Huóng Hip huyn 
Dakrong së hung 1i trirc tiêp tir dir an. Cong suât h thông sau khi nâng cap, süa chüa 
s dat  khoãng 2.000m3/ngày.dêm. Tong mrc dâu tti khoãng 32,76lt' VND. 
Trên dia bàn xä DakrOng có 10 cOng trInh cAp nuàc tir cháy &rc dAu tu bi nhiu 
nguOn von khác nhau; trong do, co 08 cong trInh không hoat dng và 02 cong trInh 
hoat dng kern ben vi'tng. Tnrâc mat, giai doin 2021-2025, khi nguOn von các chucmg 
trInh MTQG duçic phân bô trrc tiêp cho các xä, UBND các xã uu tiên dâu tu cOng trmnh 
cap nuâc theo kiên ngh cüa cü tn. 

5 Cfr tn các xã cüa huyn Triu Phong 
va thi trân Ai Ti'r dé nghj tinh quan 
tam dâu tir h thông nixàc sch sinh 
hoat cho bà con nhân dan trên dja bàn; 
dc bit là ngtthi dan khU VlfC Xóm 
Chua,Tiêu khu 2, thi trân Ai Tir den 
nay van chua co nuoc sach  de dung. 
M.c dU huyn Triu Phong và thj trân 
Ai Tfr dà dê ngh nhiêu lan Vài Cong 
ty ni.râc nhung den nay van khOng 
duoc h trci. 

Hin nay, t l s h sü diing nuâc hçip v sinh cüa huyn Triu Phong là 97,67% (t' l 
sir dicing nuâc sch là 55,34%). Các chi so nay dat  tucmg dôi cao so vâi các huyn khác 
(Toàn tinh dat  lan luçit là 90,8%, 58,4%). Tuy vy, cO mt so xA trong huyn Triêu 
Phong dt t lé thâp, dc bit là t l ni.ràc sach. 
D nâng cao t' l s h scr diing nuOc sach,  trong d xuAt dir an "Nuâc sach  và V sinh 
nOng thôn ben vUng va ung pho vol biên dôi khi hâu" gial doan 2021-2025 von vay 
Ngãn hang The giOi, dã co dê xuât tiêu dir an He thông cAp nuâc sch lien xä vUng 
DOng Triu Phong d cAp nuàc cho 13.100 h thuc 10 xä: Triu Ai, Triu Long, Tniu 
Giang, Triu HOa, Triu Dai,  Triu Phuàc, Triu An, Triu Van, Tniu Trach, Triu 
Lang 
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1.4 Các van d khác 

CCr tn xã Huing Lp d nghj trong 
kinh phi xây dirng NTM, dãu tt.r nhà 
sinh hoat cong dong thôn Cha LS',  xã 
HuOng Lap, tao  diêu kin cho nglx&i 
dan có ncii sinh hoat. 

Trong giai doan 2016-2020, xã Hung Lp (huyn Huâng Hóa) là xã dc biêt kho 
khän, x biên giâi theo Quyêt dinh so 900/QD-TTg ngày 20/6/2017 cüa Thu ftràng 
ChInh phU, dã dixçic bô trI von theo h so cao nhât (h so 4) trong trin khai chtrnng 
trinh xây drng nông thôn mOi; dông thai xã Huâng Lp thuc D an xây drng thôn, 
bàn nông thôn mài theo Quyet djnh s6 13 85/QD-TTg ngày 2 1/10/2018 cña Thu tuàrig 
Chinh phü, dirçic bô trI von h tra trtjc tiêp cho các thôn, bàn d xay dirng nông thôn 
mOi, trong do CO thôn A Xóc - Cha L' (näm 2020, ngun vn chuong trinh NTM dâ b 
tn 250 triu dông/ thôn). Day là nguôn lçrc quan tr9ng giOp dja phucing du tu h thng 
co sâ ha tang kinh tê - xä hi trên dja bàn xã, thôn. 

2 CCr tn xA Triu Nguyen, Ba Lông 
(Dakrong) kiên nghj: Dê nghj länh 
do tinh quan tam, day manh  thu hut 
dâu ti.r các d? an tao  viec lam cho bà 
con dia bàn 02 xâ; h try, doe thUc các 
dê an, dr an trên dla  bàn ye xây drng 
vüng nuOi trông thüy san; h trq, 
huOng dn k thut, dâu tu các 1°a  
cay giông, con giông cO giá trj kinh té 
cao nhu phát triên cay duçc lieu trên 
dja bàn..; tiêp tic xây drng các Nghj 
quyét cua HDND ye h trq phát triên 
trang, gia trai trên dja bàn vUng nOi, 
dja bàn khó khãn, di kern vai nhung 
chinh sách h trq ye vay von uu däi, 
h tng con giOng; h trq tang quy mO 
san xuât dê bà con, nglx&i dan tiêp cn 
và phát tri&n san xuAt. 

Trong nhUiig nãm qua, Sâ Nông nghip và PTNT vi nhim vii dirçic giao d du cho 
xã Triu Nguyen trong xây dirng NTM, xóa dOi giám ngheo... S dã tp trung clii dao 
huy dng lông ghép các nguôn lc, h trV xây dirng nhiêu mô hInh, dij an phát trién san 
xuât nhu: Dir an trông sam bô chinh; Dij an trông thâm canh lac  có sr ding h thng 
tuài tiên tiên, tiêt kim; Mo hInh nuôi gà ri ap trng, mô hInh trng du xanh thtwng 
phâm trên vüng dat bj bôi lap do thiên tai näm 2020 tai  xà Triu Nguyen 15 ha, mô 
hInh trông thng g iOn bang giông keo lai nuôi cay rnô; h trq may móc thiêt bj phãt 
triên san phâm OCOP, ha tang phiic vii san xuât (kênh mlxoTlg và tram bum)... Các mô 
hInh trên dã gop phân nâng cao thu nh.p cho ngithi dan trong xa, dn nãm 2021 xä 
Triu Nguyen dã dirçic cong nhn dat  chuân nông thOn mOi. Ngoài ra, hin nay tinh 
dang trién khai Dé an 6060/DA-UBND ngày 3 1/12/2020 cüa UBND tinh v khôi phiic 
dan 1cm sau bnh djch tã 1cm Châu Phi trén dja bàn tinh Quàng Trj giai doan 2021-
2025. Trong do, tp trung hO trg lãi suâtvôn vay cho ngi.ri dan phát triên chän nuôi. 
Dê nghj UBND huyn DaKnong hrOng dan nguOi dan 02 xã quy hoach vüng nuOi, xây 
dirng chuong trai, dang k thu cau vay vOn gri SO Nông nghip và PTNT tng hp d 
kp thi h trçi cho ngui dan tái dan. Giai doari 2021 — 2025, SO Nông nghip và 
PTNT dang tham mini xây drng các Dé an h trçY phát triên kinh tê nông thôn nhu: D 
an v phát trien cay trOng, con nuôi chu hrc CO içii the canh  tranli trên dja bàn tinh giai 
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don 2022 — 2026, thm nhIn 2030; D an phát triên cay discic 1iu gân vài san phAm 
OCOP giai doan 2022 — 2026, djnh huàng den näm 2030; D an phát trin lam nghip 
ben v€tng den 2030; ChInh sách h trq läi suât tiên vay trong xay dirng NTM... Dng 
theii, lông ghép vth các Chirang trInh miic tiêu quôc gia trén dja bàn dê h trçi ngithi 
dan phát triên sinh kê, nâng cao thu nhp, xóa doi giãm ngheo. 

3 CCr tn cüa các xA vüng bin huyn Gio 
Linh dê nghj các nganh tang ctthng 
cong tác quãn 1 chat ch và xft l 
nghiêrn viêc danh bat hai san bang 
xung din, chat no a gãn b và vüng 
dáo Con CO cilia các tàu dánh bat Ca 
các tinh lan cn vào müa cá sinh san 
dê bào v nguôn loi thug san và báo 
v môi tru?mg. 

Trong thyi gian qua, Sâ Nông nghip và PTNT cia chü dng phi hcip vâi các 1irc luvng 
lien quan nhu: Biên phOng, Phông Cãnh sat Giao thông - Cong an tinh, Cành sat bin, 
1c lucmg Kiêm ngtr và chInh quyên dja phircing tang cung cong tác tun tra, xir l vi 
pham ye hoat dông khai thac thuy san trên biên, nhât Ia hiên tung sir dung chat nO, 
xung din dé khai thác thüy san vüng b và yen dão Con Co. Cu the: 9 tháng dâu nãm 
2021, cia tO chirc 24 chuyên tuân tra, phát hin và xfr pht vi pham hành chInh 19 vi, 
vâi so tiên xr phat vi pham hành chInh là 56 triu dOng; truy dui hn 20 tàu thuyn 
dánh bat bang nghe krài kéo sai tuyên khai thác. Dc bit ttr 14 den ngày 30/8 Chi cuc 
Thüy san phôi hçp vài lirc hrqng Biên phOng tinh ma chuyên tuân tra chung phát hin 
và xir 1 3 trir?mg hqp sCr di1ng hrâi kéo khai thác gân bi xr phat 125 triu dOng (Chi 
ciic ThUy san xilr 1 mt trirang hçp, xr pht 25 triu dOng; Lixc hrqng Biên phông xü 
pht hai trir?Yng hçip, xir pht 100 triu dông). 
Hiên nay, trên vüng bin Quãng Trj vic sCr dirng chit n& chit dec, xung din d khai 
thác thüy san, khai thác hãi san sai vUng, sai tuyên có chiêu hi.ràng giãm rO ret. 

4 Cr tn xã Hái Chánh (Hái Lang) d 
nghi tinh quan tam quy hoach phat 
triên kinh te vüng gO dôi, dâu tir h 
thông cap then, drning giao thông 
vüng dôi dê phát triên san xuât cay 
duxc lieu yà cay cO müi. 

Thirc hin Quyt djnh s 2392/QD-UBND ngày 24/8/2020 cilia UBND tinh Quãng Trj 
ye viêc phê duyêt dé circmg nhiém vu Diêu tra, khao sat, danh gia hiên trang va chinh 
sách khuyên khIch phát triên cay di.rçic lieu  dê xay dimg Dê an khuyen khIch phát triên 
cay dirorc hêu tal tinh Quang Tn Hiên nay, cia hoan thanh phân Diêu tra, khao sat, danh 
giá hin trng cay dirqc 1iu tren dja ban tinh, dê xuat dirc nhóm cay dirqc lieu tiem 
näng và dé xuât các giái phap dê phat triên cay dirc 1iu trén dja bàn tinh, hoàn thành 
dr thão Dê an "Khuyên khIch phát triên cay dirc 1iu gan vâi Chung trInh OCOP 
tnên dja bàn tinh Quàng Tn giai doan 2022-2025, dinh hirâng den 2030" dang tong hçp 

kiên các dja phirorng, cac chuyên gia dê trInh UBND xem xét ban hành. Ben canh  do, 
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Si NOng nghip vàPTNT dang tp trung xây drng Nghj quyt Quy djnh chInh sách h6 
tro phát trién mt so cay trông, con nuôi tao san phâm chü 1irc cO lqi the canh  tranh trên 
dja bàn tinh Quãng Trj giai doin 2022 - 2026 djnh huàng dn näm 2030, trong do co 
chInh sách phát triên cay an qua và cay thrqc 1iu. 

5 Cr tn xà Triêu Phuoc dê nghi hiên 
nay kè Ha Lôc dang bi xuông cap, dê 
nghj tinh xem xét giãi quyêt (dã kiên 
nghj nhiêu Ian). 

Dôi vcn khu vuc sat lci tai thôn Ha LOc, trên cci so muc do va tinh chat nguy hiêm, So 
Nông nghip và PTNT dä tham muu UBND tinh bô trI 4,70 t' dông t1r nguôn trung 
ixong h trçi khäc phiic khân cap hu qua mixa Lu näm 2020 d trin khai xây dimg 
tuyên kè chong sat  1& ti khu vrc nêu trên. Hin nay ho so thiêt kê cOng trInh dà dirge 
UBND tinh phê duyt, Chü dâu tu dang hoàn thin các thu tlic dê !ra ch9n nhà thu và 
triên khai thi cOng hoàn thành trong nãm 2021. 

6 C tn thôn Tây Chánh (Vrc Kè cu) xä 
Hãi Chánh brc xüc, phàn ánh: ?p 
Khe Muong dugc UBND tinh bô tn 
vOn dir an WB4 do BDA s Nong 
nghip lam chü dâu Ur tr cuOi näm 
2019, den nay vn chua hoàn thành, 
Cong ty Hoàng Nguyen thi cOng chm 
tiên do và hin nay khOng thi cOng. 
Cr tn xã Huàng L.p (Huàng Hoá) có 

kiên: Näm 2020 do thit hi nng 
nê cüa mira Lu, dOng sOng Se Pang 
Hiêng doan chây qua thOn A Xôc, Xã 
Huóng Lp bj sat  lâ nghim tr9ng, sat 
nhà dan và tnu sâ U' ban nhân dan Xã. 

Cong trInh h Khe Mung thuc Tiu dir an Süa ch&a và nâng cao an toàn dp (WB8) 
tinh Quàng Tr do S Nông nghip và PTNT lam Chü dâu tir, Ban QLDA DTXD cac 
cong tnInh NN& PTNT (Ban QLDA) thirc hin nhim vii quãn I dr an và Cong ty 
TNT-IH xây dirng Hoang Nguyen tn?c tiê thi cOng. Cong trInh dirge triên khai thi cong 
tr thãng 3/2019, thôi gian két thüc hqp dOng tháng 8/2021. 
Trong qua trInh trin khai thrc hin dij an, Chü du tr và Ban QLDA dã quyêt 1it 
kim tra, chi dao,  yêu cu nhà thu thi cOng hoàn thành cOng trInh dung tin d d d ra 
nhung nhà thu không chp hành dn dn vic cOng trInh bj chm tin d, luvng nisOc 
tnt không dñ phc vi1 cho san xuAt vii He Thu 2021 cüa 12,49 ha rung thôn Virc Kè. 
VI vy, sau khi dirge B Nong nghip và PTNT, Ngan hang th giâi (WB) và UBND 
tinh chip thun chü tnixong chAm düt hqp dng, S Nong nghip va PTNT dä ban hành 
Quyt djnh si 258/QD-SNN ngày 01/9/2021 v vic chm dth hgp dng vài COng ty 
TNHH xây dirng Hoàng Nguyen và yêu cu Ban QLDA nhanh chong xtr 1' dirt dim 
cac thu t11c cO lien quan dn nhà thu cü, tin hành lira chçn nhà thu mOi thuc hiên 
phn khi hrgng cOng vic cOn 'ai  cua gOi thâu, hoàn thành cong trinh tni.râc müa mira 
bão näm 2021. Ben canh  do, S cung dà yéu câu Ban QLDA và COng ty TNHH xay 
drng Hoàng Nguyen nhanh chóng tiên hânh cOngtác den bCt, ho trg cho ngui dan bj 
anh hurng do vic thi cOng cOng trinh hO Khe Muong chm tiên d gay ra vài kinh phi 
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224.820.000 dong. 

Nhóm van d linh vuc Giao thông 

Cu tn xà Vinh Lam (Vinh Linh) kin 
nghj quan tam den h trq xay drng 
các tuyên duông tránh ff1 (dotn thôn 
Quãng Xá len du&ng tránh; do.n ttr 
thôn Tiên Lai len dtthng tránh) và h6 
trçY kinh phi dê hoàn thành xây drng 
các tuyên dung be tong trong các dla  
bàn dan cu ti xã; Doan du&ng tránh 
di qua don cau Tiên Lai, Vinh Lam 
thu?ing xãy ra nhiêu vii tii nan nghiêm 
trong, dé nghj sam cO giái PháP X1T 1 
Dé nghj can kéo dài các diem nôi ti 
du?ng tránh xuông các tric duxanng dan 
sinh dê giárn bOt d dôc, dam bâo an 
toan giao thong cho nguoi dan khi luu 
thông tr du.ranng triic len dithng tránh. 

Di vài don ni tir thôn Quâng Xá, xã Vinh Lam len duàng tránh, Sà GTVT dã dua 
vào danh miic dâu tl..r bang nguôn von Kinh phi quân l, bão trI du&ng b tinh näm 
2021 và dã d1xçlc UBND tinh phê duyt t?i  Quyet dinh s 2560/QD-UBND ngày 
22/9/2021, vâi kinh phi 1,5 t3 dông, cong trInh se xây dung hoàn thành trong näm 
2021. 
Don t1r thôn Tiên Lai len dung tránh: Ngày 06/3/2021, Ban ciru trq Uy ban Mat trân 

To quôc Vit Nam tinh dä Co Quyêt djnh so 55/QD-MTTQ-BCT bô trI 500 triu dng 
dé khäc phiic sra cha di.rng giao thông thôn Tiên Lai - Quãng Xá, xâ Vinh Lam vâi 
chiêu dài sua chita 412m (dtt 50% chiêu dài tuyên). 
H trq kinh phi d hoân thành xây drng cac tuyn duxing be tong trong các dja bàn 
dan cu ti xä: UBND huyn Vinh Linh së chi dao  UBND xã Vinh Lam kim tra d xuAt 
phu.rang an dAu tu trong than gian tâi tr ngun vn xA VTnh Lam &rçic hurông tu ngun 
du giá quyn sü dung dt trên dja bàn. 
Tuyn duanng Quc l 1 qua dja bàn tinh Quãng Trj là tuyn Quc l do Tng Cic 
Duanng bô Viêt Nam üy quyn cho Cuc Quãn 1 duanng bô II quàn l quán l, qua 
kin, kin nghi cüa cCr trj, S GTVT tng hçip tham mini tralani: 

+ Ngày 01/12/2020, Cic QLDB II dä chU tn phi hçp vOi các Co quan chuc nãng 
tinh Quâng Trj kiêm tra hin tntthng, dánh giá tInh hInh ATGT doin tuyên; Sau khi 
kiêrn tra hin tnranng, don VI quán l dA thuc hin bô sung mat phãn quang doe hai ben 
tuyên, bô sung dinh phán quang giüa tim du&ng, dä son li vach  son các vl trI man theo 
chi dao cüa Ciic QLDB II. (h thông ATGT dä sang rO, phát huy tác duing cãnh báo, 
dn hi.ràng tot vào ban dêm). 

+ Vào du näm 2021, co quan quàn l duvng b dã phi hçp vai các dja phirong 
lien quan 1p ho so don di.ranng tiêm an TNGT dua vào kê hoach bão tn dirang b näm 
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2022 trinh Cijc QLDB II báo cáo Tng cic DBVN cho phép du tu xi:r 1. Dn nay, 
Tong ciic Duàng b Via Nam d cho phép chuân bi dâu tu cong trmnh stra cha tren h 
thông quôc to tii Quyet djnh sO 353 1/QD-TCDBVN ngày 06/8/202 1 và giao cho Ban 
QLDA 4 thuc TOng ciic DirOng bô Vit Nam lam chU du tu; dir an së b sung den 
chiêu sang và xcr l dam báo ATGT qua 41 nut giao trên dotn tuyn qua ctia bàn tinh 
Quáng Trj, trong do cO các nut giao don qua Tiên Lai (Vinh Lam) tü Km730+500 + 
Km733. 

2 Cfr tn xã xã Thanh CO kin: Tuyn 
ththng tir thôn A Ho vào thOn Mâi, xã 
Thanh(Hthng Hoá) dã xuông cap, dê 
nghj dâu tu sira chila, nâng cap, to 
diêu kin cho nhân dan di Lal  và 4n 
chuyn hang hoá duçic thun ku. 

Tuyên du?mg cCr tn kin nghj là tuyn du?mg huyn Thanh — Xy (DH.89) bj hu hông 
ning do mfra Lu nàm 2020, UBND huyn Hixàng Hóa dã cho si'ra chra khc phic dn 
nay dã thi cong hoàn thành 60% khôi hrçing, dOng thai tuyn du&ng nay dã duçic di.ra 
vào dr an Dithng giao thông biên giâi nOi các tram kim soát biên phông Xà Heng, A 
Dcii, PaRoi, Xy, thii gian thic hin 2021-2024 ducic Hi dOng nhân dan tinh phé duy 
tai Nghj quyêt sO 89/NQ-HDND ngày 09/12/2020 và dang duqc thirc hin. 

3 CCr tn xâ HuOng [4p (Hi.ràng Hoá) cO 
y kiên Dê nghi dâu tu tuyên dtrcmg tu 
thôn Cha L' den thOn Cñ Bai, xã 
Huàng Lip,  huyn Huâng Hoá dê 
ngu?ri dan, hçc sinh di lai thuan tin, 
dông thai phiic vti tot cong tác tuân tra 
biên giOi. 

Tuyn du&ig tfr thôn Cha LS'  dn thOn Cu Bai, xã Huàng Lip, huyn Huâng Hoá dã 
ducrc tOng hap dim vao danh muc dâu tu thuôc Dir an "Xây dung ca sci ha tang thich 
frng vài biên dôi khI hu cho dong bào dan tc thiêu so (CRIEM) Dir an thành phn 
tinh Quâng Trj" vài chiêu dài khoãng 5,77km. Dir an dà dixçuc ThU tuàng ChInh phU 
phê duy chU truang dâu tu tai  Quyêt djnh sO 21 8/QD-TTg ngày 19/02/2021. Hién 
nay, ChU dâu ti.r - Ban QLDA DTXD các cOng trmnh giao thông dã hoàn thành cOng tác 
dâu thâu tir van và dcm vj tu van dang triên khai cong tác kháo sat, lap  Báo cáo nghiên 
ciru khâ thi dr an. Dir kiên hoàn thành các thU t1ic lien quan và triên khai thi Cong xây 
dimg cOng trInh vào cuOi näm 2022 

4 Cir tn xà Htràng Via (Huâng Hoá) có 
kiên: Trén tuyên duang lien thOn Ta 

RUng - thôn Xà Dung, xã Huâng Via,  
huyn Htrâng Hoá cO cOng thoát ni.ràc 
ntm gitta hai thôn bi hu hông nng do 
mua tü näm 2020, dê nghi dâu tu, sUa 

Dày là cng tràn tai  Km1+300 trên tuyên ththng huyn Cira khu Ta RUng (DH.82), bj 
vUi lap do mi.ra Eu näm 2020 gay ra; cOng trInh dä duçuc khäc phiic tam thai và duac 
UBND huyn Huâng Hóa dä dOng chU trixang dau tu khAc phiic sa chüa, bO sung 
các cOng trInh do ãnh huang cUa bâo tiit näm 2020 tai  Van bàn sO 11 34/UBND-TCKH 
ngày 31/8/2021 và dang duqc thirc hin 
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cha d.h9c sinh di h9c bão darn an 
toàn, nhât là khi mUa mra LU sap den. 

5 Cir tn xa Gio An, xa Gio Son (Gio 
Linh) kiên nghj: Tuyên thr?ng tithl 
576, CO khüc cua khu'u tai  dja diem 
Ho Niiâc Di, ranh giâi giüa xà gio An 
và Gio Son thi.thng xuyên xáy ra tai 
n?n giao thông, (tmnh ti 2015- 2020 dä 
xáy ra 4 v1I lam chêt 02 ngi.ri, bi 
thirong 03 ngix&i). Dê nghj tinh xem 
xét, sira chUa và nan li doan dixng 
cua de dam bão an toàn cho ngu&i 
tham gia giao thông. 

Tuyn du&ng tinh DT.576 duçc thit k theo quy mô thr&ng cAp VI dng bang Co vn 
toe thiêt kê 30km!h, ban kInh du?mg cong näm tôi thiêu di.rçvc thiét kê dam báo theo quy 
trInh (Rtôi thiêu? 60m); ti vi trI khüc cua dja diem Ho Nixâc Di hin dà bô trI day dU 
h thông an toàn giao thông, (4 biên báo, h thông cc tiêu cO gän mat phãn quang) d 
cãnh báo và darn báo cho ngthi tham gia giao thông. D dam bão ATGT trên don 
tuyên nay, tnrOc mat dê nghj UBND huyn chi dao  chInh quyên dja phuong, cac t 
chirc doàn the tang cu?ing cong tác tuyên truyên cho ngithi tham gia giao thông nâng 
cao 2 thirc và tinh than trách nhim trong vic tham gia giao thông. Vé láu dài, S 
GTVT së theo dOi, xem xét bô sung diéu chinh giãi pháp phU hcip nhäm khai thác t& 
tuyên dii?ing và dam bão ATGT. 
Hang nãrn, tuyn dtxng nay, UBND tinh dã b tn kinh phi sr nghip kinh t d thrc 
hin cong tác quán l, sra cha thtthng xuyen dam bào rnt dung em thun, phiic v11 
di li cho nhân dan; trong nãm 2021, dã bô tn nguon von sir nghip giao thông và kinh 
phi quân l bão trI duing b tinh dê dâu tu xây drng h thông ränh d9c Va nâng cap 
mt di.ring doan tr Km5 - Km7+500, vyi tong kinh phi 4,8 t dông; dr kiên trong näm 
2022 dâu tir sUa chtra mt duing, rãnh thoát nuâc doan Km7+500-Km10+500. 

6 He thng cng thoát nuàc d9c tuyn 
dung Quôc lô 1A (don qua thi trân 
Ai Tir, huyn Triu Phong) ye mUa 
mua nhà dan d9c tuyên duäng bj ngp 
ung cue bô, anh htrong den doi song 
sinh hot cUa bà con, dê nghj cac cap 
khào sat chi dao  khäc phc. 

Tuyn QL. 1 doan qua thj trAn Ai Tr dà dixçic Nhà nuc du tu giai do?n 1999-2000, cO 
chiêu rng mtt dumg nhir hin tai,  hai ben cO day dU h thông thoát nithc d9c và d ye 
các vi trI cira xá tai  các cong ngang dung va thoát ra dja hInh theo luuvirc thiên nhiên. 
Nãm 2008, doan tuyên duçic bàn giao cho nhà dâu tir là COng ty cô phân tp doàn 
Tarong Thrnh de thuc hiên dâu hr dtr an mo rông QL 1 doan tin thanh phô Dông Ha den 
thj xä Quãng Trj theo hInh thüc hp dong BOT, theo do do?n qua thj trãn Ai Tcr dixqc 
Nhà dâu tin chi nãng cap tang cuOng mt throng, dái phân each, trông cay va lãt gch via 
he. 
Do nhu cAu phát tniên kinh té xa hi cUa dja phucmg, môt s vj tn cfra xá cüa c6ng thoát 
nirc QL. 1 da duçic dja phuong cap dat cho ngu?i dan xây dirng nhà cüa, cong trInh 
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(pham vi cAp dAt và cong trInh trén dAt nm ngoài phm vi mt ct quy ho?ch cüa tuyên 
QL. 1, thuc thâm quyên quãn Iy cüa dia phrnyng). Do vy, mi khi Co mixa to luqng 
nuàc không thoát kjp nên cO hin tirçlng gay ngâp üng ciic b; trong dO do.n tr 
Km766+823 - Km767+246 (trái, phãi) là vj tn thu?ng xuyên gay ngp kéo dài. 

Qua kim tra dánh giá thrc té, yêu cau Cong ty C phn Tp doàn Tnrmg Thjnh trin 
khai sira chüa hu hông các tam dan dam dr luài chän rác; khcii thông lông rãnh, cira 
thu dé xCr 1 tInh trng ngp Ung don ttr Km766+823 - Km767+246 (trái tuyn) tnràc 
müa mua bäo näm 2021; tiên hành no vet, khoi thông ränh, các vj trI cüa thu; thu?ng 
xuyên ye sinh các vi tn cüa thu truâc tam hrài chän rác tnrâc, trong và sau khi tthi mua 
nhãm darn bào thoát nixâc nhanh trên toàn tuyên QL. 1 qua dja bàn huyn Triu Phong 

7 C tn Phu&ng Dong Linmg (Dông 
Ha) kin nghj: Doan duing Tan Si 
giao nhau vài ththng Lê Duân bô tn 
giái phân each chua hp l, ánhhtthng 
den vic di li. Dê ngh các cap xem 
xét cO phwing an bô trj giái phân cãch 
hçip l dê darn bào vic di li bà COfl 
duçc thuan tiçn. 

Du?mg Tan Si giao vuông góc vâi QL. I tai vi trI Km76 1+193 (phIa phái tuyn) mâi 
disçic nâng cap nãm 2018; lan cn diem giao nay dä có các diem m sau: 
- Ti ngä tu giao tai  Km760+700/QL.1 vâi duing Diên Biên Phü và dung Thuân 
Châu, thành phô DOng H, duqc diêu khiên giao thông bang den tin hiu, each nut giao 
vài di.r&ng Tan Si ye phIa Bäc 417m. 
- Tai nut giao nga ba giao giUa Km760+990/QL. 1 vâi durng Nguyn Hoang, thành ph 
Dong Ha (phIa trái tuyn), each nUt giao vâi &rrng Tan S& v phIa Nam 140m. 
Nhu vây, dim giao giUa dung Tan Sâ vài QL. 1 dã b trI 02 dim m dãi phân cách 
gitra hai dâu nUt giao each nhau 557 met dê vOng quay dâu, chuyên huàng phi.rng tin 
giao thông. Vic m them rni DPCG së khong dam báo khoãng each các diem ma giãi 
phân each theo quy djnh cüa Tiêu chuân Vit Nam TCVN 4054: 2005 Dung ô to - 
Yéu câu thiêt kê; tiêm an mat ATGT. Nên Ciic QLDB II (cci quan quãn l du&ng b cO 
thâm quyên) thông nhât dê nghj gii nguyen nhtx hin trng. 

8 CCr tn xä Cam Thành (Cam L) kin 
nghj: Tinh trang các xe trong tài l&n di 
qua dja bàn thOn Thung Lam, xà 
Cam Thânh gay mat an toàn, dê nghj 
cac cap quan tam chi dao  bô tn biên 

UBND tinh së chi dao  UBND huyn Cam Lô kiêm tra, khc phic dam bâo an toàn giao 
thông, tim kiém nguôn von dê dâu tu xây drng tuyên dumg nhu kiên kiên nghj cUa 
cü tn, chi dao  hrc luqng Cong an huyn tang cixang lirc krng tuân tra kiêm soát. Sâ 
GTVT phOi hqp UBND huyn trong qua thrc hin 
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báo, giãm t6c do dng thii xr i 
nghiêm cãc hành vi vi phm; câu 
Thông Nhât trên dia bàn thôn Thi.rcmg 
Lam, bj xuông cap, hix hông nng, 
kInh dê nghj lãnh dao tinh, huyn 
quan tarn h trçi kinh phi stra chia. 

9 CCr tn huyn Triu Phong kin nghj: 
Hin nay trên dja bàn thj trân Ai Tir 
cO cãc tuyên thrOng giao nhau vài 
ththng Quôc I 1A vâi phtwng tin 
liru thông nhiêu dc bit gi tan ca cUa 
cOng nhân a khu cOng nghip và giv 
tan hQc ô các tnthng hçc, nguy ccr tai 
nan giao thông cao dê nghj cap trên 
quan tarn khão sat lap dt h thông 
den tin hiu và biên báo giao thông; 
dê nghj ha d cao tuyên dixing cao tOc 
Cam Lô - La Son di qua durng dan 
sinh (thOn Tram) lam thay dôi hin 
trng, du?mg có khUc cua rat nguy 
hiêrn; các câu kênh bäc qua dê (kênh 
thai Nam Thch Han) a thOn Lhru 
nghia và thôn Phuong Ngan, xä Triu 
Long nay dà xuOng cap rat nguy hiêm 
cho bà con di lai,  dë nghj cap trên 
quan tam xây mài dê phuc vii dan Siflh 

di lai duqc thuan  igi. 

Doan qua dja bàn thj trAn Ai Tir Co 03 nUt giao bao gm: NUt giao Nguyn Hoang - 
QL. 1 - Dng Dung; Huyên Iran - QL. 1 - Hai Ba Triing; L Thu?mg Kit - QL.1 - 
Nguyn Träi, các nUt giao nay có m.t d phi.rong tin t?i  nUt giao khong cao, chi Xuât 
hin vào gi cao diem; QL.1 doan qua thj trân Ai Tfr là dixng th&ng, mt s vj trI 
dithng cong có ban kinh lan, dja hInh bang phang, tam nhIn dam báo, dã di.rçic b tn h 
thông ATGT day dU. Truàc mat: Chi ciic QLDB 11.5 và Cong ty CP tp doàn Trtr&ng 
Thjnh phôi hcrp vài co quan COng an tinh Quang Trj, huyn Triu Phong Mng hcrp s 
lieu tai nan  giao thông vã dôi chiêu vOi quy djnh tai  Thông tu 26/2021/TT-BGTVT 
ngày 20/7/2012 cUa BO Giao thông vn tãi dé 1p h so dim den, tim An tai nan  giao 
thông trInh Tong ciic Thrang b Vit Nam, Ciic Quãn 12 &thng b II xin phép chAp 
thun chU throng dâu tu bO sung h thông ATGT. Cong an huyn Triu Phong chi dao 
lirc lucmg CSGT tang ci.thng tuântra, kiêm soát tuyên QL.l qua dja bàn thj trAn Ai TU 
vào gRr cao dé dam bão ATGT.Vê dé nghj ha d cao tuyên dixng cao tôc Cam L - La 
Son di qua duang dan sinh (thôn Tram) lam thay dOi hin trang, dung có khUc cua rAt 
nguy hiêm. D an cao tOc Cam L - La Son duqc thiét ké dam bâo tiêu chuAn dithng 
cao tôc, yêu câu k thut cao; dir an duqc B GTVT giao cho Ban Quãn l dr an 
dung HO ChI Minh lam chU dâu tir; dâu nOi du&ng dan sinh vài dung cao tOe bang 
nUt giao khác mirc, các vj trI giao cUng mUc duçrc thiêt kê theo tiêu chuân quy djnh, vi 
vy khOng the ha cao d ccta tuyên dithng cao toe, dê nghj cir tn chia se. 
- V xir l k5 thuat  durng gom tai  Km19+734 thuc Cao t6c Cam LO - La Son qua xA 
Triu Thuqng, huyn Triu Phong; ngày 25/8/202 1, Sâ Giao thông van  tãi da lam vic 
vài Ban QLDA Durng Ho ChI Minh, UBND huyn Triu Phong, d thng nhAt: Ban 
QLDA duing Ho ChI Minh và nhà thâu h trq dja phuong thi cong mt doan durng 
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tránh doan dc cao i thrng gorn phIa trái, dja phung tir giái phóng mat bang bàn giao 
thi cong trong thai gian sam nhât dê thuân tin cho nhà thâu huy dng may moe thit bj 
thi cong hin CO 0 cong trInh; chi dao  nhà thâu thi cong tang ban kInh rë a nut giao 
dirang gom ben phái vâi chr&ng dan sinh len tôi thiêu R= 1 5m. 
V cac cu kênh bc qua dê (kênh thai Nam Thach Han): He thng thüy lçii Nam 
Thach Han (tir dâu môi cOng trinh den kênh mucmg) dirge dâu tu xãy dirng tr näm 
1978, nâng cap sCra chOa näm 2010. Trong qua trInh xây drng, dé phiic vii nhu cãu di 
lai cüa ng.r?Yi dan, nên trên các tuyên kênh don qua khu dan cii dirge b tn xây dirng 
các câu dan sinh. Hin nay, phân lan các câu nay dA bj xuông cap do th?yi gian si:r ding 
dà lâu. Nãm 2021, bang nguôn von khãc phiic thiên tai dà dâu tu stra chUa dirge 02 cu 
trên kênh Ni (tai K4+925 thuc thôn Phucng Ngin, xà Triu Long) và kênh N3 (tai 
K4+334 thuc thôn Linh An, xã Triu Trach) hin dang thi cOng xây drng. Dôi vâi câu 
bäc qua kênh Ni thuc thôn Luu Nghia (ti K6+700) bi hu hông dä lâu chua dugc 
nâng cap, sira chUa, nên vic lisu thông qua câu có nguy cci mat an toàn, nguy hem. Dé 
tao diêu kin cho nguai dan di 1a  duqc thun igi, trong thii gian tài, Si Nong nghip 
và PTNT tiêp tlic tham mixu UBND tinh bô tn nguOn kinh phi dê nâng cap, sua ch0a 
các câu dan sinh trén các tuyên kênh bj hu hông, Sâ GTVT s phôi hcTp trong qua trInh 
thuc hiên. 

10 Cu tn xä Triu Giang d nghj cp 
trên co kE hoach trin khai sam vic 
xay dirng cu Bn Li tnuâc mOa mixa 
10, vi cu dã xung cp nghiêm trçng, 
tim n nhiu nguy him cho nguai 
tham gia giao thông 

Du an du tu xây dirng cu Bn Li xä Triu Giang dugc UBND tinh giao UBND 
huyn Triu Phong lam chO dâu tu, Si GTVT dâ hoàn thành cong tác thâm djnh dv an 
dâu tu xay dirng tai  van bàn so 163 6/SGTVT-KI-ITC ngày 02/7/2020 và dirge UBND 
tinh phê duyt dir an dâu ti.r tai  Quyét djnh sO 1881 /QD-UBND ngày 16/7/2020 và phê 
duyt kê hoch la ch9n nhà thâu tai  Quyêt djnh so 2522/QD-UBND ngày 21/9/2021; 
UBND tinh s chi dao  UBND huyn Triu Phong day nhanh tiên d thirc hin các cOng 
vic tiêp theo dê sam trién khai xay dmg cong trinh 

11 CCr tn thj xà Quãng Trj kin nghj tinh 
quan tam, nghiên ciru có quy djnh 
phân lung, phân loai xe ô to chay vào 

Ngay 20/9/202 1, sa GTVT dà cO Van ban so 2636/SGTVT-DA d nghj B GTVT, 
Ciic QLXD&CL CTGT cho phép to chfrc bàn giao cong tnInh dtra vào scr dimg, quán l 
và khai thác; ngày 28/9/202 1, Cc QLXD&CL CTGT dä cO Van ban so 2775/CQLXD- 
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tuyn dung tránh doan qua Thj xâ 
Quàng Trj, vi tuyn nay có nhiu xe 
tãi trçng lan di qua khu dông dan cu, 
nhà è và bnh vin Da khoa khu vrc 
Triu Hãi, ãnh huâng dn diii sang, d 
xày ra tai nan  giao thông; 

QLXD2 thông bão két qua kim tra cong tãc nghim thu hoàn thãnh cong trInh xãy 
dung. Sau khi cong trInh duçic bàn giao cho dcin vj quãn 1, khai thác, S& GTVT Quãng 
Trj sê kháo sat kru hrcng giao thông thirc tê dê xay drng phumg an to chcrc phân luông 
các phi.rcmg tiên giao thông và to chrc giao thông hçxp l, UBND tinh Se xem xét, 
quyêt d1nh sam nhât 

12 Cur tn phuxmg An Don kin nghj v 
duang vao trung tam phmthng An Don 
duoc trin khai thi cOng trên 80% khôi 
krcing, phân cOn lai  tur quOc to 1A giao 
vOi duang sat den don dumg cia thi 
cOng chm tniên khai lam ânh hu.rang 
di lai, mat ATGT. Kiên nghj tinh chi 
dao chñ dãu tu sam hoàn thành. 

Du an nay do Sâ Nông nghip và Phãt trin nông thôn lam chü dAu tu, duqc phân k' 
dâu tu 2 giai doun; theo kiên nghj cüa ccr tn duçic dâu tu trong giai doan nay bang 
nguOn yôn ngân sách dja phucing. Do do, doàn du?ing nay së thuc hién sau khi dmrçic bô 
tn nguôn von. 

13 Hin nay, trong thai gian ch du tu 
ben c.p tàu khách, tàu khách "Con Co 
Tourist" duxqc cp và don trá hành 
khãch tai  Câng Hãi di 2, Bô chi huy 
B di Biên phOng tinh, bi.râc dâu cia 
tao diêu kin thun lçii trong ViC di lai 
cUa hành khách. Nhung hin nay do 
cCra ra vào a khu neo du tránh trL bäo 
Triu An, Triu Phong d bj bOi p 
nghiem tr9ng gay kho khãn cho tau 
thuyen ra

, 
 vao cp cang. Kinh de ngh 

HDND tinh chi do cci quan chuc 
näng kiêm tra va co phucmg an nao 
vet tao diu kiên cho tàu thuyên 

Pham vi d nghj nao vet tai  cCra ra vào r khu neo du tránh trü bão Triu An, huyn 
Triu Phong thuic vüng nuàc phIa b? Nam sOng Hiêu, nãm ngoài phm vi luông va 
hành lang bão v luong DTND quOc gia song Hiêu. 
Cong tác nao  vet khu neo du tránh trü bAo Nam Ci'ra Vit: Nãm 2016, UBND tinh cia 
giao Sâ Nông nghip và PTNT là c quan chCi trI; Chü dAu tu là Cong ty TNHH PTKS 
Duy Tan thirc hin theo hinh thurc xà hi hOa tai  Quyt djnh s 2949/QD-UBND ngày 
18/11/2016, Quyt djnh s 3054/QD-UBND ngày 26/12/2018, Van bàn s 
6058/UBNID-NN ngày 3 1/9/2019. 
Hin nay, Khu neo dtu tránh trü bão Nam Cira Vit dang duçic nâng cp m& rOng, 
trong do CO hang miic Nao  vet khu neo du và lung chy tàu, cu ni bi hüu sang bä 
tã; UBND tinh giao Si NOng nghip và PTNT lam chü du tu theo Quyt djnh s 
2553/QD-UBND ngày 0 1/9/2020. 

ké hoach nao  vet khu neo dau  tránh trU bäo Nam Cra Vit triën khai cho các näm 
tiêp theo: 
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chung va tàu khách "Con Co tourist" 
nói riêng ra vào neo dâu an toàn. 

- no vet duy trI chun tc vüng rnrâc và 1ung DTND do dja phixcing quãn 1 
theo quy djnh Nghj djnh so 159/201 8/ND-CP, trên ci sâ d xut cUa các Si, ngành, dia 
phrnmg, Si GTVT dã tham muu UBND tinh Quãng Trj cong b6 danh miic dir an nao 
net vüng nuâc DTND dja phiimig quán 1)2 näm 2019 và các näm tiêp theo tai các Quyêt 
dlnh: so 1808/QD-UBND ngày 17/7/20 19; so 1500/QD-UBND ngày 15/6/202 1. 

- Nhtm tip tic rà soát các vüng nuâc DTND cn nto vet do dja phwng quãn 1)2 
dê bo sung vào danh mic dij an nao  vet kêt hQp thu hôi san phâm, So GTVT dã có van 
ban so 2233/SGTVT-KCHT ngày 12/8/2021 gcri SO Nong nghip vâ PTNT, UBND cac 
huyn thj xã, thành phô: Vinh Linh, Gio Linh, Cam L, Triu Phong, Hái Lang, Quáng 
Trj, Dông Ha. Tuy nhiên, SO Nong nghip và PTNT và UBND huyn Triu Phong 
không dê xuât khu vrc luông dn vào khu neo du tránh trü bäo Nam Cira Vit thuc 
xä Triu An, huyn Triu Phong. 

14 Cfr tn xã Triu San-Triu Phong kin 
nghi, du?mg dr an kêt nôi cãng Ci:ra 
Vit den các xã phIa Dông cüa Huyn 
Triu Phong và huyn Hâi Lang và 
khu vrc kinh tê Dông Nam cO tong 
chiéu dài hcm 43km, riêng Triu 
Phong duçic 4km. Trong dO don tO 
Cho Can xâ Triêu Scm den Bô Ban, xã 
Triêu Trach (thrOng DH 41) hin nay 
da xuOng cap hu hông nng nhung 
chua duçic quan tarn dâu tu. CO tn 
kién nghj cap trên can có si,r quan tam 
dâu tu dong dêu trong dr an nay. 

UBND tinh dng 2 chü tntrnng cho phép dAutu tai  van ban 2970/UBND-CN ngày 
15/7/2021 ye vic dê xuât sO diing nguôn von kêt du sau dâu thâu cüa dir an Ha tang co 
ban cho phát triên than din tinh Quang Trj, trong do cO thrc hin dâu tir tuyen di.rng 
DH4 1 vOl diem dâu giao vOi du&ng kêt nôi càng COa Via vOi Khu kinh tê Dông Nam 
(tai Chq Can),  diem cuoi giao vOi Quoc 1 49C t?i  Bô Ban, chiêu dài tuyên 7,8Km. 
Quy mô dé xuât dâu tu: nén duing rng 6,5m; rntt du&ng rng 3,5m; lé di.rng mi ben 
1,5m, gia cô 1,0m. Hin nay, S Kê hoach va Dâu tu dang phôi hçp vOi các tinh Quãng 
Binh, Nghê An va Ha Tinh dê hoan thiên cac thu tuc trinh ADB va Chrnh phu xin y 
kiên thông nhât cho phép dâu tu tO nguôn von két du 

15 CO tn huyên Triêu Phong kin nghj: 
COng trinh nâng cap throng quôc lô 
1A do Cong ty Tnr?mg Thjnh lam chat 

QL.1 qua dja bàn huyn Tniu Phong, tinh Quàng Trj CO ma so doan mt duOng be 
tong nhua bi han lun vet banh Xe, trôi nhua, dãc biêt Ia do anh huong cua bäo so 5 va 
so 6 vOa qua nên mt thrOng xuât hin nhiêu 0 gà (dä xCr 1)2 tam  bang vt 1iu phü hçip 
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hrçing rt kern phãi khc phic nhiu 
lan lam ânh hixâng lan den qua trInh 
sinh hoat, di lai.  giao thucmg buôn ban 
cüa bà con nhân dan trên dja bàn 

d dam bão giao thông). Qua kim tra, dánh giá doàn cong tác yeu cAu Cong ty c6 
phân tp doàn Tnthng Thjnh triên khai khãc phc, sira chta các hir hông mt d.rng 
trén doan tuyên Km756+705 den Km769+700 dé dam bào ATGT, hoàn thành trtràc 
ngày 20/10/2021 

III Nhóm vn d linh vlrc tir 

D nghj tinh dnh huàng quy hoach 
xây drng các khu cong nghip trên dja 
bàn d tao  cong an vic lam cho nguai 
lao dng, dc bit La dôi ti.rqng trong 
d tuôi lao dng ia sinh viên sau khi ra 
tri.rang và con em ngun dan tc thiêu 
SO. 

Thai gian qua, tinh dã tIch circ 4n dng, xüc tin các dir an dAu tu vào các KCN, KTT; 
có 174 dix an dã duçic cap quyêt djnh chü trung dâu ti.r, 116 dir an di vào hoat dng, 58 
dii an dang triên khai xây dirng, tao  vic lam cho 7.100 lao dng dja phi.rng. 
TrCn dja bàn tinh Quãng Trj hin nay, có 02 KCN dã duc dAu tu c bàn hoàn thin kt 
cAu ha thng, do là KCN Nam Dông Ha và KCN Quan Ngang. Riêng Khu cong nghip 
Tây Bc H Xá hin dang Co nhà dAu tu (Cong ty Quang Anh Quãng Trj) hoàn thien 
thñ tiic dâu tu. Khu kinh tê thi.rmg mai  dc bit Lao Bâo dixçic dâu tir cc bàn hoàn thién 
h tang các khu cong nghip-TM-DV. Khu kinh tê DOng Nam Quãng Trj vâi din tIch 
23.792 ha dä duc phê duyt quy hoach chung và quy hoach phân khu; dã dâu hoàn 
thành tuyên dung trung tam d9c KKT Dông Nam Quàng Trj. Nhi.r 4y, cac khu cong 
nghip, khu kinh té dä duoc quy hoach san sang, dãp rng yeu câu kêu gi thu hut dAu 
tu trong giai doan den näm 2030. 

Hin nay, tinh dang tich circ kêu gçi các dir an du tix vào các khu cong nghip trên dla 
bàn. Trong diêu kin djch bnh Covid-19 diên biên phfrc tap,  mt so doanh nghip gp 
khO khän trong hoat dng san xuât kinh doanh, tinh dã thành 1p To cOng tác dc bit 
cüa UBND tinh d thão ga khó khan, vuàng mac cho doanh nghip, nguai dan bj ánh 
huang bâi djch Covid-19 trên dja bàn tinh (Quyet djnh so 3555/QD-UBND ngày 
8/11/2021), kp thai lam vic vài các doanh nghip dê tháo gO, giãi quyêt nhUng kho 
khän cho doanh nghip dê tiêp t11c phát triên san xuât, tao  cOng an vic lam cho nguäi 
lao dng. 

2 Ccr tn thành ph Dông Ha kin nghj: 
Cu Song Hiu và tuyên duang hai 
dâu câu sOng Hiêu qua trInh xay drng 

Du an dâu tix xây dirngcong trmnh cAu sOng Hiu và dirang hai dAu cu duoc UBND 
tinh phê duyt tai  Quyét djnh so 896/QD-UBND ngày 26/5/2010 và phê duyt dieu 
chinh, bO sung tai  Quyêt djnh so 426/QD-UBND ngày 8/3/2017, vâi tOng mirc dau tu 
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dä lam nirt né mt s nhà dan, các dn 
v lien quan dä tién hành khâo sat, tinh 
toán dä nhiêu nãm và dä kiên nghj 
nhiêu lan. Tuy nhiên den nay, bà con 
nhân dan van chixa nhn dtrcxc tiêfl ho 
tr. Dê ngh các cap giâi quyêt dirt 
diem; doan duirng 2 ben câu sOng 
Hiêu nôi di.rmg Hoàng Diu Vii 
duirng qua câu song Hiêu thi Cong 
dang dir nhiêu näm gay khó khän cho 
viêc di lai cira nhân dan. 

là 588.7?6 triu dng, dr an sir ding ngun v6n Trung irnng h trçi cO m1ic tiêu. Hin 
nay, tuyên chInh do.n tir Quoc to 9 den giao duirng Quôc lô 9 tránh phia Bc dã hoàn 
thành. Trong qua trInh thi côngduirng kp hai ben mô phIa Bãc Câu song Hiêu, các ho 
gia dInh ra can trir và yeu câu bôi thixirng kinh phi nhà nirt. 
Sau khi t chirc giám dnh, dánh giá mire d ánh huirng do qua trInh thi cong lam nirt 
nhà, dcin v tu vn dà 1p h sci dij toán cho 15 h bj ãnh hi.rirng vii kinh phi khoãng 
284 triu dng, Ban QLDA dã cOng khai cho các h gia dInh bj ánh huirng va có tir 
trInh s 100/TTr-BQLDA ngày 12/3/2019 gin Si Xây drng d nghj thm djnh, trInh 
phê duyt kinh phi h6 trq d khtc phitc nhà nirt. Tuy nhiên, do chi.ra xac djnh rO ngun 
vn d h trg nên Sir Xây dirng chua thm dnh do chua xac djnh rO ngun vn d h 
trq. 
UBND tinh dà CO chi dao  Sir GTVT và TNMT cO d xut phwmg an h trçY cho nhân 
dan, sirm triên khai hoàn thành cong trInh. 

3 E) nghj các cp quan tam du tu thi 
cong hoàn thin cac doan dxirng nay 
dé bà con di lai thun 1vj;  Bir sOng 
Hiêu doan tin dithng Ho Qu Ly den 
giáp Cam Hiêu truic dày có 2 ben 
ni.nic nhung hin nay thi cong kè 
chOng xOi ii khong bôtrI ben nine. 
De nghj diêu chinh bô sung 2 ben 
nuic trên doan kè trên. 

Hin nay, Sir K hoach và Du tu - Chit dâu tt.r dang chi dao  Ban QLDA GMS hoàn 
thin cac thit tiic bô sung ben ni.nic tai Km4+3 1 theo 12 trInh duirng Hoàng Diu (nut 
giao Ho Qu' Ly — Hoàng Diu) trong hang mitc Kè chong xói ii bi song Hiêu. 

4 Cm tn Phis&ng Dông L (Dông Ha) cO 
kiên: Dir an duirng Phi.rirng 2 di 

Dông L& E)ông Li.rcrng do Sir Ké 
hoach va Dau tu lam chit dâu tin, tren 
pham vi du an có ãnh hiring den ngOi 
Den Mieu Ba CO ljch sir may tram 

Sir K hoach và Du tin - Chit dAu ti.r dang chi dao  Ban QLDA GMS hoan thin các thit 
tue dé bô sung hang mvc  vào cOng trInh: Di.nirng phinirng 2 di Dông L, Dong Li.rcmg dê 
nâng cos nen và cái tao  Miêu Ba. 
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nãm, là nth tam linh. Cfr tn kin nghj 
tinh, cãc so, ngành sOm nâng cap. 

5 Cr tn xä Kim Thtch (Vinh Linh) và 
cü tn các xä sap nhp trên dja bàn 
huyn Gio Linh, cir tn xã Hái Djnh 
(Hãi Lang) kiên nghj: Sau sap nhp 
dccn vj hành chInh, tni sO lam vic 
phâi dat hai dja diem each xa nhau, 
xuông cAp, phOng lam vic chit hep 
gay ãnh huOng khong nhO den cong 
vic chung. CO tn dê nghj xây dmg 
trii sO mdi cho xã sap nhp de can bç 
và nhân dan thun tin trong cong 
vic. Trong dO, uu tiên cho các tri sO 
xa xuông cap nghiêm trong Va quy 
hoach dâu tu dôi vdi các xä sap nhp 
theo c ché 3 cap ngân sách Tinh, 
huyn, xä theo t l 50%-30%-20%. 
Dông thOi can tang nguôn kinh phi 
hot dng thuOng xuyen cho nhung xã 
mdi sap nhp vi có quy mô IOn hcin 

Ngày 09/9/2021, SO K hoch và Du tu có Van bàn s 1 999/SKH-TH tham gia kin 
báo cáo dê xuât chü tnrng dâu tu (the?  dê nghj cüa SO Xây drng t?i  TO trInh so 
1203/TTr-SXD ngày 11/8/2021 ye vic dê ngh thâm djnh Báo cáo dê xuAt thu tnwng 
dâu tl.r d? an xây dmg mt so tri sO cap xä trên dja bàn tinh). Trong dO: dê nghj SO 
Xây drng phân tIch lam rO tiêu chi lira chçn 09 tni sO xä trong giai doan 2021-2025; 
dông thOi, xem xét các dê ngh cüa ci:r tn ye vic xay dirng tr11 sO mdi cho các xã sap 
nhp d can b và nhân dan thun tin trong cong tác. 
Hin nay, SO Xây drng tip tic hoàn thin Báo cáo d xuAt chñ thrclng du tu xây drng 
các Tri sO lam viéc cAp xã trên dja bàn báo cáo UBND tinh trInh HDND tinh thông 
qua. 

6 CO tn thi trAn Ai TO (Tniu Phong) d 
nghi quan tam h ira xây thing cci sci 
ha tng cho thj trAn Ai Tir d dtt duac 
rniic tiêu do thj loai 4. 

Trong k hoach du tu cong trung han  2021-2025 cOa tinh, UBND tinh dä dir kin h 
tra huyên Triêu Phong dâu tii du an He thông giao thông kêt nôi thi trân Ai Ti.r vrn cac 
vüng trong diem kinh tê cüa huyn vdi tong mOc dâu tu dir an là 140 t dông; trong do, 
ngân sách Trung i.rang h tr là 120 t' dông. 

7 CO tn huyn HuOng HOa kin nghj v 
tinh l LIa (DuOng tinh 586) là huyêt 
mach giao thông quan trong cüa các 

Sau khi CO kin nghj cüa ci'r tn, UBNID tinh dà có các Van bàn s 3124/UBND-CN 
ngày 22/7/2021 ye viéc dâu tu xây dimg câu vuçlt lü tren tuyên DT.586 qua dja bàn 
huyn HuOng HOa; s 3377/UBND-CN ngày 04/8/202 1 ye vic xCr l các cong trInh 
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xä phIa Nam huyn Huàng Hoá (bao 
gôm các xä: Thun, Huâng Lc, 
Thanh, Lla, Xy, A Doi, Ba Tang) dã 
dirnc Nhà nuàc du tu, nâng cap. Tuy 
nhiên, khi mUa mua lü den, CC ngam 
tràn trên toàn tuyn nói chung, ngarn 
tràn tai  Bàn 10, x Thanh nOi riêng 
thumg xuyên bj ngp sâu. 

trên dja bàn huyn Hi.râng Hóa theo kin nghj cüa ctr tn Huyn. 
- D& vâi CAu tràn tai  Km5+659/DT.586: Dng sr ding ngun kinh phi quãn 12, bão 
trI dixing bO tinh d thirc hin trong näm 2021; 
- f vâi cAu tràn Km3+937 và Km12+771/DT.586: Giao Sâ Giao thông v.n tái lap 
báo cáo d xuAt chU truang du tu; trong dO nghiên cfru giái pháp thit k k thut hqp 
1, dam báo ti& kim và hiu qua ngun vn dtu tu ct trInh thrn djnh và phé duyt 
theo dung quy djnh. 
Hin nay, dir an Xây dirng các câu vuqt lU trên tuyn DT.586 qua dja bàn huyn Huàng 
Hóa dä &rçic HDND tinh phé duyt chü trixang du tu tai  Nghj quyt so 131/NQ-
HDND ngày 30/8/2021. Thvi gian thijc hin dir an tir näm 2022-2024. 

IV Nhóm vn d linh v1rc Giáo dtic 

Biên ch cüa di ngU giáo viên tii 
trumg TH Vinh Lam hin nay 3 1/36 
biên ch& không dam bâo dê giãng dy 
theo chucing trinh giáo di,ic ph thông 
näm 2018. D ngh bô trI biên chê 
darn bão cho nhà truang; Cc sâ vt 
chat các phOng h9c xu6ng cp dã xây 
dimg tir lâu näm, khong dam bào an 
toàn trong qua trinh day hçc, thiu nhà 
v sinh cho hçc sinh, nhà v sinh chua 
dat chun; Ngun ngân sách d chi trà 
cho bào v và bi dungtit day thirc 
hành cho giáo viên the dc khong 
ducc cp (bão v Cfl cO v  tn V1C 
lam trong các truOng h9c). 

Tru&ng TH Vinh Lam cO 02 dim trumg, CO tng so 20 lap, mi dim truang có 10 
lap, thuc truông hang II. Näm h9c 2021 - 2022 nhà tru0ng cO 545 h9c sinh. Theo djnh 
m1rc quy djnh tai  Thông tu 16ff! -BGD&DT thI trithng can 36 vj tn vic lam. Hin 
nay, biên ch cO mtt cña nhà truang chi cO 30, UBND huyn giao 34 biên ch theo 
thông báo s 126/TB-UBND ngày 7/9/2021 (thiéu 4 biên chê là GV). Hin tai  giáo 
viên cüa huyn Vinh Linh cO t' l 1 .3/giao viên/làp. UBND huyn dang triên khai 
tuyn dicing 35 chi tiêu. Nhu vy, näm h9c 2021 - 2022 Tru?mg TH Vinh Lam dang 
thiêu 02 chi tiêu s ngl.r&i lam vic theo djnh mrc quy djnh so vài chi tiêu duçc UBNI 
huyn giao (34/36 chi tiêu s ngix?Yi lam vic). 

V v&n d thiu giáo viên: Sâ GD&DT dã chi dao  PhOng GD&DT Vinh Linh chi dao 
Trithng TH VTnh Lam hqp dng 04 giáo viên d giáng day 
Vn d biên ch sir nghip giáo dic trong nãm hçc 2021 - 2022: S GD&DT và So 

Nôi vu dà t chirc phién lam vic d bàn bc, tháo gO nhUng kho khän. Ch d giáo 
viên Th duc duc thuc hiên theo Quyt djnh s 51/2012/QD-TTg ngày 16/11/20 12 
cüa Thu tuOng ChInh phü quy djnh v ch d bi dirOng, ch d trang phiic d6i vOi 
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giáo vien, giàng viên th dic th thao; theo dO ch dO bi dung duqc chi trà bang tin 
và duc tInh bang 01 % mtc luong tôi thiêu chung cho 01 tiêt giáng thtjc hành; chê dO 
bôi dung bang tiên dtrqc chi trà cüng vOi thi diem chi trà tiên h.rang hang thang. 
Cong trInh v sinh trong tru1ngh9c:HDND tinh ban hành Nghj quy& s6 39/2019/NQ- 
HDND ngày 16/12/20 19 ye "Dâu tir cãi tao,  xây dirng nhà v sinh và cung cap nuàc 
sch trong tru?mg h9c giai doan 2020-2025 trên dja bàn tinh Quãng Trj; UBND tinh dä 
ban hành Ké hoach so 156/KI-I-UBND ngày 13/01/2020 Kê hoach thrc hiên Nghj 
quyêt so 39/2019/NQ-HDND ngày 16/12/2019 v "Dau tu cài tao,  xây dirng nhà v 
sinh và cung cap nuâc sach  trong trumg h9c giai doan 2020-202 5 trên dja bàn tinh 
Quãng Tn; theo do, trong thai gian tâi, UBND huyn, thj xà, thành phô së chi dao  triên 
khai các nOi  dung cUa dé an trén dja bàn theo quy djnh ye phân công, phân cap quàn l). 

2 Ccr tn xä Huâng Lap (Huàng Hoá) CO 

kiên: Trung Mâm non xaHuâng 
Lp, huyn HuOng Hoá Co nhiéu diem 
lé, có ncxi cách xa diem truvng chInh 
trén 10km, giáo viên di lai  gp nhiêu 
khó khãn, nhât là vao müa mua. Dê 
tao các cap, các ngành quan tam xây 
drng nhà a cong vi tai  các diem lê 
cUa TriRing Mâm non Huàng Lap; 

Tru&ng mAm non Huóng Lap có nhiu dim truông lé, giáo viên di 'a  khó khãn, nMt 
là vào müa mua. Dê tao  diêu kin on djnh cho giáo viên các trung hçc trén toàn tinh, 
hin nay S Giáo diic và Dào tao  dang chü trI xây drng Dê an Dâu tu xây drng nhà O 
tp the cong vi cho giáo viên a các vñng khO khän trên dja bàn tinh Quãng Trj giai 
doan 202 1-2025. Dê an dã duçic gcri lay kiên cüa các &m vj, dja phurng và thirc hin 
các thU t1c theo quy trInh ban hành van bàn quy pham pháp 1ut dê trinh HDND tinh 
thông qua trong k' h9p cuôi nãm 2021. Theo dr thão dê an Tru&ng mâm non Huâng 
Lp dê nghj Dâu tu xay dirng them 05 phOng a tp the cong vu cho giáo viên. Dê an 
duqc thông qua và triên khai së dãp 1mg duqc nguyen v9ng cUa dr trj xà Huàng Lip, 
huyn Huàng HOa. 

V Nhóm van d linh virc van hóa 

dr tn xâ Kim Thach kin nghj: Các 
du an trên dia bàn nhu Dir an MUi 
Treo, AE, cac dir an nay dà duc 
khai cong nhung den nay chi.ra thc 
hiên hoãc châm tiên dO.  Dê ngh kiêm 
tra và cO giãi pháp phIt hctp. 

Các dir an du ljch ma cIt tn kiên nghj phan Ian dang gp vuàng mac trong thU tue giao 
dat, cho thuê dat nên chua the thuc hin thU t11c thuê dat dê thirc hin du an, ci the: Các 
du an nay di.roc xac dmh su dung vao muc dich thucmg mai - dich vu, dã ducic chap 
thun chIt truclng dâu Ut truâc thai diem 08/2/2021 t?i  dja bàn cO diêu kin kinh té - xà 
hOi  khO khan thuOc  dOi tuqng duqc Nhà ni.ràc giao dat, cho thuê không qua dâu thau, 
dau giá. Tuy nhiên, theo Nghj djnh sO 148/ND-CP ngày 18/12/2020 cIta ChInh phU ye 
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scra d,i, b6 sung môt s nghj djnh quy djnh chi ti& thi hành Luât fMt dai, có hiêu lire tr 
ngày 08/2/2021 thI các dir an thirng mai  - djch vi phâi thirc hin giao dt, cho thuê dt 
thông qua dâu thâu dr an hotc dâu giá quyên scr diing dat, và Nghj djnh không có quy 
djnh chuyên tiêp dôi vâi các dir an thung mi - djch vu dirge cap chü trixcmg dâu tu 
trtrâc ngày 08/2/2021. 

Ngày 07/9/2021, UBND tinh dä có Cong van s 4 101/UBND-TN trInh B Tài nguyen 
và MOi trithng xin kiên htrâng dn giãi quyêt ho su thuê dat di vi các dir an dä cap 
chü trucmg dâu tu tnrâc ngày Nghj djnh sO 148/2020/ND-CP Co hiu 1irc. Do 4y, ngay 
sau khi cO huóng dan cOa B Tài nguyen và Môi truOng, các cci quan lien quan can cir 
chüc nàng, nhim vi1 duçc giao, các Sâ, ngành có lien quan sê huàng dn nhà dâu tir 
các buàc tiêp theo trong vic thirc hin dir an dâu tu. 
Trong thai gian vtra qua, thirc hin chi dao  cüa Tinh üy, UBND tinh, các Sâ, ngành va 
dja phurng cüng dã tiên hành kim tra thirc dja, ban hành nhiu van bàn huàng dan, 
don doe cãc nhà dâu tu, các nhà dâu tu cüng dã gCri van bàn cam kêt tiên d thuc hin 
vã các dê xuât diêu chinh phü hçip vâi tInh hInh thrc tin. Do vty, hêt th?yi han quy 
djnh tai  quyêt djnh chU trrnmg dâu tu và các vuàng mac ye the chê lien quan dat dai 
dirge giái quyêt. Ccr quan däng k dâu tu se chü trI phôi hgp vài các ngành tham miru 
UBND tinh phircmg an xr 1 dôi vâi các dir an dâu ttr cii the. 

VI Nhóm vn d finh virc nôi vii 

Cir tn Phung 3 (DOng Ha) kin nghj: 
Hiên nay trén tuyên ducing Trân Brnh 
Trong don tr Cong ty Co phân xay 
dung CSHT den ngà tu giao du?ing 
Trn BInh Trong và Lê Thánh Tong 
CO mt so hO gia dinh cO hO khâu ti 
PhiRmg 5 nhung nhà a trên dja bàn 

Nhctng hO gia dInh nm trong khu virc theo phãn ánh cüa cir tn (t1r si nhà 326 den so 
nha 358 Trân Binh Trong thuôc dia ban Phucng 5) dirnc cc quan co thâm quyén cap 
Giay chrng nhn quyên sir ding dat và So hO khâu theo dja chi Khu phô 11, Phtrng 5, 
thành phô Dông Ha. Hiên ti, cOng tác thu thuê, quàn 1 nhân khâu và quán l ye mt 
hành chInh dôi vài nhtng hO gia dinh nay do UBND Phung 5 vã Cong an Phung 5 
thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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Phthng 3 nén rt khó khän trong cong 
tác quãn 1, thu thuê, cUng thu trât tr 
an toan xã hôi Dê nghi HDND tinh 
cliêu chinh dja giâi hành chInh nOi trên 
d thông nhât quãn 1 ye mt hành 
chinh. 

Trên thrct& dt a cüa mt s h gia dmnh nOi trên (co khoãng 1/4 dn 1/3 din tIch 
phIa sau näm trên dja giâi hành chmnh Phirang 3); ngoài ra theo Dê an so 513 cña Si 
Nôi vu dang thuc hiên cam moe, phân dinh lai dia gioi hanh chrnh thi nhung ho gia 
dInh trên dëu thuc da giOi hành chmnh Phuang 3 (tuy nhiên, Dê an nay chua duqc phê 
duyt). Nêu có sir thay dOi ye dja gith hành chInh ye sau nay, Cong an thành phô së chi 
do Cong an Phuang 3, Cong an Phuang 5 tiên hành diêu chinh thông tin ye nhân h 
khâu dê quãn I theo quy djnh, dông thii tham mtru länh do các cap diêu chinh cong 
tác quán 1 ye mat hãnh chinh dôi vài các van dé khác. 

2 Cu tn 3 xä Triu Trung, Triu Son, 
Triu Tài (Triu Phong) kiên nghj: 
Tinh can có sir quan tam, ho tro dóng 
bão hiêm y tê dôi vâi ngui hoat dng 
không chuyên trach o thôn, khu dan 
cu.De ngh nang muc phii cap va ho 
trg tiên dóng báo hiêm xä hOi  cho dôi 
tuçmg can b thôn, ban; 

Nghj djnh so 34/201 9/ND-CP ngày 24 thang 4 nam 2019 cüa ChInh phü si'ra di, b 

sung mt s quy djnh v can b, cong chirc cp xã và nhftng ngithi hoat dng khong 
chuyên trách a cp xã; thôn, t dan ph không quy djnh vic dóng qu BHXH và 
BHYT diii vai ngixai hoat dng không chuyên trách a thôn, t dan ph& vi vy không 
CO CO so dê thuc hen viêc dong BHYT dôi voi ngurn hoat dong không chuyên trach o 
thôn, to dan phô. 

3 Cil tn nhiu xã huyn DakrOng kin 
nghj: Cuôi tháng 5/202 1, To trI thilc 
tré 30a cia hêt hqp dông giai doan II 
vic thu hut di ngü trI thilc tré theo 
Quyêt djnh sO 1443/QD-UBND ngày 
05/8/2020 cüa UBND tinh. VI 4y, dê 
nghj UBND tinh can xem xét, i.ru tiên 
tuyên dung dOi voi dôi ngü Tn thuc 
trê To cong tác 30a trên dja ban huyn 
khi thijc hin cong tác tuyên diing. 

Trên co sa hixàng dn cüa Bô NOi v1i  tai Cong van s 1461/BNV-TL ngày 07/4/2021 
ye vic thirc hin Quyet djnh so 70/2009/QD-TTg dôi vai di ngfl tn thilc trê, ngày 
09/5/202 1, UBND tinh da có Cong van sO 1775/UBND-NC ye vic thijc hin chê d, 
chInh sách dôi vâi di viên tn thtrc tré tInh nguyen theo Quyet djnh so 70/2009/QD-
TTg ngày 27/4/2009 cüa Thu tuâng ChInh phil. Theo dO, chInh sãch sau khi hoàn thãnh 
nhim vi1 a to cOng tác tai  xã thuc 61 huyn ngheo dOi vOi nguai không huang luong 
trong các co quan, tO chc, don vj cüa Dâng, Nhà nuàc, Mt trn TO quôc và cáe tO 
chuc chinh tn - xã hOi khac tinh nguyen tham gia tO cOng tac tai cac xã thuOc 61 huyên 
ngheo d duqc quy djnh tai  Diem b, Khoãn 2, Diêu 3 Quyêt djnh sO 70/2009/QD-TTg 
ngay 27/4/2009 cüa Thñ tuâng ChInh phü chi quy djnh giái quyêt chê d, chInh sách và 
duçic cong  diem uu tiên trong tuyn diing, không quy dnh tuyn diing dc biêt dOi vai 
dôi tucmg nay. VI 4y, UBND tinh cia yêu CâU UBND huyn DakrOng can cil tInh hinh 
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thrc t, thrc hin giài quy& các ch dt, chInh sách cho di ngU trI thrc tré sau khi hoàn 
thành thim vçi ô to cong tác theo dung quy djnh tai  Diem b, Khoán 2, Diêu 3 Nghj 
djnh so 70/2009/QD-TTg. 

4 Cr tn Phz?ng 3 (Dong Ha) cO kin: 
Ngày 14/6/2016 Thu tuâng ChInh phil 
ban hành Quyêt djnh so 24/201 6/QD- 
TTg ngày 14/6/20 16 ye vic giâi 
quyt trçl cap mt ln dôi vâi ngthi Co 
thành tIch tham gia kháng chin drçic 
tang B&ng khen cUa ChInh phü, Bô 
truâng, cUa cap tinh hoac than nhân 
cüa h9. Theo quy djnh tong th&i gian 
giái quyt tir cAp xä den cap tinh là 24 
ngày, tuy nhiên cho den nay sau 5 
nãm thuc thiic hiên Quyet dinh so 
24/2016/QD-TTg, Phutmg 3 cO 16 
trtr&ng hcip vn chixa duçc giái quyêt. 
D nghj UBND tinh, các ngànli quan 
tam giài quyêt dê dam bão quyên lçii 
cho cho các dôi tuçlng thuc din nêu 
trên. 

Theo h scy, bàn & DGHC duqc 1p theo Clii thj 364/CT khu virc nay thuc dja giài 
hành chInh phi.thng 5, sau khi rn di.r&ng Trân BInh Trong khu vvc  nay duc phân lô, 
dâu giã (khoáng 10 lô) thI mt sO h dan Phu&ng 5 d dâu giá trilng va hin nay dã xây 
nhà & di.rc 7 h.Th?c hin Quyêt djnh so 513/QD-TTg ngày 02/5/2012 cüa ThU tuàng 
ChInh phU ye vic phê duyt Du an "Hoàn thin, hin dti hoá ho so', bàn do dja giài 
hành chInh và xay dijng co' s& dcr lieu ye dja giOi hành chInh" khu vrc nay LJBND 
phu&ng 3 và UBND Phis&ng 5 dã thông nhât xãc djnh du&ng dja giài hành chInh di 
gitra tim dii?ng Trân BInh TrQng và d to chüc cam 02 môc DGHC (3P.264 và 
2P.1143), theo do cãc h gia dInh nay thuc dja giâi hành chInh phi.r&ng 3.VI 4y, 
UBND thành phô Dông Ha dâ chi do UBND phu&ng 3, UBND phu&ng 5 phôi hqp 
quán 1 dOi vài các h dan nói trên theo dUng nguyen tãc ye quãn 1 hành chInh theo 
quy dinh cua Luât Dat dai (dat cua dcin vi nao thi do'n vi do quan ly toan diên ye chrnh 
trj, kinh tê, quôc phOng, van hóa và xa hi dôi vài dat dai và dan cu sinh sOng tai  do) 

5 Cil tn các xã huyn Gio Linh kin 
ngh: Sau sap nhp, dê nghj Trung 
irang, Tinh sam cO tOng kêt vic th?c 
hiên Nghi quyet so 832/NQ- 
UBTVQH 14 cUa Uy ban Thir&ng viii 
Quôc hi khOa 14 ye vic sap nhp 
thôn, xä d dánh giá, xem xét diêu 

D chuAn bj cho tng kt toàn qu6c cOng tác thirc hin sAp xp các dan vj hành chInh 
cap huyn, cap xã trong giai don 2019-2021, UBND tinh dä có Báo cáo so 106/BC-
UBND ngày 23/6/2021 tOng ket vic thuc hin sap xep các dan vj hành chInh cap 
huyen, cap xã glal doan 2019-2021 tren dia ban tinh bao cao Bô Nôi vu Hiên nay, BO 
Ni vi dang tOng hqp trInh ChInh phU, ThU tuâng ChInh phü dê tO chUc tOng ket toàn 
quôc. 
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chinh cho phü hçp. 

6 Cr tn xã Hái Ba (Hái Lang) kin 
nghj: Tinh quan tam chi dao  hoàn 
thành vic to chirc cam môc ranh giài, 
dja giài hành chInh giUa thôn Phixcing 
Hãi (truYc day là Phü Hài), xã Hãi Ba, 
huyn Hài Lang và thôn Linh Chiéu, 
xã Triu Son, huyn Triu Phong. 

Di vâi tuyn DGHC giOa xä Hài Ba, huyn Hãi Lang va xã Triu Son, huyn Triu 
phong, UBND tinh ban hành Quyt djnh so 153 0/QD-UBND ngày 18/3/2020 ye vic 
xác djnh dixng DGHC giUa xã Hãi Ba, huyn Hái Lang và xA Triu Son, huyn Triu 
Phong tai  khu vrc chua thông nhât. 

Hin nay, UBND tinh dang chi do Sâ Ni vi cüng don vj thi cong Dr an 513 phi vài 
các dja phixong cO lien quan di thiic dja d xác djnh vi trI chôn mc DGHC ti khu virc 
nay 

VII Nhóm vn d linh vlic  Tài nguyen và Môi truà'ng 

7.1 Ye linh vrc dat dai 

Ccr tn xã Vinh Lam (Vinh Linh) CO 

kiên: Vê thông tin UBND tinh quy 
hotch vüng dOi 45 ha a xa Vinh Son 
dê lam khu virc chän nuôi quy mô iOn, 
ngiiai dan rat lo ngai van dê 0 nhim 
môi trixang. CO hay không thông tin 
trên, nêu có các Co quan chiTrc näng dã 
dánh giá ãnh hithng YC môi tnrOng 
hay chixa va lam vic vth doanh 
nghip cam ket nhu the nao. 

Ngay 11/6/2021, UBND tinh Quáng Trj dâ ban hành Quyt djnh s 1456/QD-UBND 
ye vic Quyet djnh chap thun chü truong dâu tu cho nhà dâu tu là Cong ty Co phân 
Tu van và Xây dirng SGR thc hin dir an Trang trii chän nuôi heo cong ngh cao 
SGR cO quy mô 45 ha ti. thôn Tây Son, xâ Vinh Son, huyn Vinh Link 
Theo quy djnh cüa Luât Báo v mOi trumg, Chü du an phái thirc hin 1p Báo cáo dánh 
giá tác dng môi truOng di, trInh co quan cO thm quyn thm djnh và phê duyt tnrOc 
khi thirc hin dir an. Trong qua trinh xay dirng dij an va trong qua trinh hott dng cüa 
dir an, Chü di,r an phãi thijc hin dung và dy dü các ni dung dã cam kt và duc phê 
duyt trong Báo cáo dánh giá tác dng môi truOng duOi sr kiêm tra, giám sat cUa các 
co quan chirc näng và cong  dOng dan eli. 

2 Cr tn xä Kim Thch (Vinh Linh) kin 
nghj: Hin nay có nhng h gia dInh 0 
dc tuyên duOng du ljch tr COn TUng 
den Vjnh Môc dA lam nghia vii tài 
chInh nhung do quyét djnh tarn drng 
cOa UBND tinh tr närn 2004 den nay 
vn chua ducic cap giay chirng nhn 

UBND tinh d cO cOng van s6 5088/UBND-TN ngày 25/10/202 1 ye rà soát hO so giao 
dat, cap giay chOng nhn quyên s1r diving dat dcc tuyén duOng tir COn Tüng den dja dao 
Vinh MOe, giao UBND huyn Vinh Linh chñ dng to chi:rc thirc hin các ni dung theo 
thâm quyên, dam bão các quy djnh cüa pháp lut, báo cáo UBND tinh. 
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Quyn sir ding dAt, cCr tn d nghj 
quan tam giái quyêt sam cho ngu&i 
dan. 

3 Cu tn xã Hiràng Hip (Dakrong) kin 
nghj: Dat cüa xä HuOng Hiêp truOc 
day do bà con Nhân dan thôn Thiscing 
Lam, xã Cam Thanh, huyên Cam Lô 
lan chiêm trông cao su khoãng 50ha, 
hai dja phucmg da cO van bàn lam vic 
và thông nhât thu hôi khi bà con 0 
Cam LO hêt chu kS'  khai thác nhixng 
không cO moe th0i gian cii the, nên 
den nay gân 05 näm vn chua thu hôi 
ducic dê cap cho Nhân dan ThrOng 
Hip san xuât. Dé nghj tinh chi do 
UBND huyn Dakrong và huyn Cam 
LO sOm giãi quyêt van dê trên, trong 
dO can xác djnh th0i gian the ma 
Nhân dan thôn Thi.rqng Lam, xä Cam 
Thành, huyn Cam LO trá cho xa 
HuOng Hip quãn l va su dmg. 

Ngày 13/9/2021, So Tài nguyen và Môi truOng dä có Van bàn s 3059/STNMT-QLDD 
dé ngh UBND huyn Dakrông và UBND huyn Cam L to chirc lam vic vOi các hO 
dan thôn Thuçing Lam, xà Cam Thành de thông nhât ye thOi gian kêt thüc thu k' khai 
thac, giao tra lai dat cho nha nuoc UBND huyên Dakrông s xay dung kê hoach thu 
hôi dat cii the và 1p phung an ho tn dat cho nhân dan san xuât; UBND huyn Cam LO 
tuyën truyên, vn dông bà con nhân dan thôn Thuqng Lam, xä Cam Thành giao trá lai 
dat xâm lan cho nhà nuOc. 

4 Cir tn xã HuOng Lp (HuOng Hoá) cO 
kiên: Tp doàn Scm Hãi Co ke hoach 

dâu tu tái djnh Cu cho 56 hO dan t.i xà 
HuOng Lap,  huyn HuOng Hoá dir 
kiên khoãng 1 3ha. Tuy nhiên hin nay 
van chua cO chU trucmg cii the ye van 
dê di diii, tái djnh eli. 

Chü tnrong di d0i 56 hO dan vOi 271 nhân khAu (19 ho 0 bàn Cooclong thuOc  thôn Tn, 
32 ho 0 thôn Cuôi, 5 ho a thôn Cha Li') trên dja bàn xà Hix&ng Lap, huyn lluOng HOa 
dà duçic UBND tinh dông ti Van bàn so 2057/UBND-NN ngày 25/5/202 1, kinh phi 
thirc hin do Cong ty TNHH Tap doàn Scm Hài h trq. 
Khu tái djnh Cu thôn Cuôi va thôn Tn d dizqc HDND tinh thông qua danh mic dr an 
cAn thu hi dAt, dr an Co su ding dAt trng lUa, dAt rfrng phong hO,  dAt thng dc ding 
vào các miic dich khác näm 2021 ti Nghj Quyt s6 95/NQ-HDND ngay 16/7/202 1 và 
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&rçic UBND tinh phé duyt quy hoch sCr ding dt dn nãm 2030 và k hoach sfi ding 
dat nãm 2021 tai  Quyêt djnh so 2177/QD-UBND ngày 18/8/202 1, vOi din tich 12 ha. 
Hiên nay, Cong ty TNHH Tap doàn Scm Hái dang phi hçp vói UBND huyn HisOng 
Hóa và các SO, ban ngành lien quan hoàn thành các thu tiic triên khai xay drng dir an 
tái djnh cu dé di dOi cac h dan den ncli 0 rnOi theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

5 CO tn các xA, thj trAn trén dja bàn 
huyn Gio Linh có kin: Vic cAp 
di s dO cho ngixOi dan theo d an do 
Trung tam k5 thut thuc so Thi 
Nguyen - Môi truOng tinh tO nãm 
2017 den nay thtrc hiên châm Dê nghi 
sOm chi dao  các nganh lien quan A1  
d6i s dO cho nguOi dan. 

Vic cp s dO cho ngLr0i dan theo dg an do Trung tarn k thut thuôc SO Tài nguyen 
và Môi tnr&ng tinh tü nãrn 2017 den nay thisc hin chm do khôi luçmg ho so cap giây 
CNQSD dat theo dij an qua iOn, tap trung vào cüng mt thOi dim; vic thArn djnh ho 
so dat dai qua các thOi k' rat phOc tap, can nhiéu thOi gian d thm djnh k tOng truOng 
hcip nhäm tránh khiêu nti v sau. Mt s6 khó khän do din tIch các thcra dat dã duçc 
cap GCN sau khi do dac lai ban do tang len so vcn diên tich dã duoc cap GCN tnrcIc 
day nên cong tác rà soát, xét duyêt, cong khai, lay kiên khu dan cu dé cap Giây 
CNQSD dat dôi vOi phân din tIch tang them gp nhiêu khó khän, mat nhiêu thOi gian. 
Nhiêu h gia dInh 0 nhOng dja phucmg khác hoc 0 trén dla  bàn nhung do di lam an xa 
do do sO h yang thu nhiéu, khOng kê khai duc dn den vic k xác nhan  h lien 
không day dii nên so hrqng ho so ton d9ng cOn nhiêu, dc bit là các khu virc dat nên 
dâu giá. Viéc thu ban gôc Giây chOng nhân hoc hçrp dng th chAp trong cong tác 1p 
ho so cap GCN dang gp hiêu khó khän, dc bit là các trirOng hçip Giây ch(rng nhn 
vay tai  ngân hang chi cO hp dông tin diing khong CO hp dông the chap. Trong khi do, 
vic bô tn nhân lirc ciia don v thi cong dé tp trung cho các dir an con It; nhân hrc ciia 
Chi nhánh Van phOng dang k dat dai huyn và các cap chInh quyên dja phirong cOn 
mông dan den vic thâm tra, thâm djnh ho so cOn chm. Theo chi dao  ciia UBND tinh, 
ngày 16/8/2021, SO Tài nguyen và Môi tru&ng cO Van bàn nhäc nhO Van phông Dang 
k dat dai tinh, Trung tam K thut Tài nguyen va MOi truOng dAy nhanh tiên d thijc 
hin. Den nay, d hoàn thành 1122/3408 hO so, trong do 0 thj trân CCra Vit là 
200/1321 ho thj tran Gio Linh là 162/1011 ho so, xä Gio Hái là 760/1076 ho so. 
Các xã cOn lai gOm Gio Quang, Gio M, Gio Thành (cii), Trung Giang, Gio Châu chi 
mài do dac va kê khai chua thâm tra, cii the: Gio M dä 1p 2963/3411 ho so dir toán 
thiêt kê, Gio Thành (cii) dà lap 1998/2169 ho so dir toán thit k, Trung Giang dä 1p 
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2875/2771 h s du toán thit k& Gio Châu dâ 1p 3030/3030 h s thi& k d1r toán; 
dôi vth xã Gio Quang chi mâi hoàn thành cong tác do, ye, chua triên khai thâm tra. Si 
Tài nguyen và MOi truông së theo dOi don doe d hoàn thành vào nãm 2022. 

6 Cu tn xA Triêu Nguyen, Ba Lông 
(Dakrông) kiên nghj: Do diêu kin bà 
con ngLrli dan xà Ba Lông, Triu 
Nguyen chü yeu song, san xuât 
quanh khu virc ha km 02 ben b? song 
Dakrông. Do dO, dê nghj lãnh dao  tinh 
khi thirc hiên thu hut dâu ti.r dir an, cap 
chü trung khai thác, dc bit là CáC 
dir an khoang san va d? an diçn 10  
trên th.rqng nguôn song Dakrong, can 
ràsoát, can nhãc và cO quy hoach cu 
the, chi tiêt, dánh giá tác dng ci the 
dôi vâi các yeu to môi tn.ring, sinh 
thai, san xuât bao gôm Ca khu virc ha 
km song nhäm dam bào dOi sOng, san 
xuât cüa bà con a khu virc ha nguOn 
song (trong do có xä Ba Lông và xà 
Triu Nguyen) dê trãnh nhthig hâu 
qua bat lqi ânh hirang den dai song 
cüa bà con ye lâu dài. 

Theo quy djnh cüa Lut Báo v môi trung và các van ban hixàng dn thi hành Lut, 
các du an din giO và khai thác khoáng san truàc khi triên khai dêu phãi 1p ho sa ye 
môi trung (kê hoach bào v mOi tru&ng hoc báo cáo dánh giá tác dng môi truYng). 
Qua do, dä CO dánh giá tác dng den các vn de kinh tê, xã hi và mOi trung. 
Trong qua trInh thi cong và v.n hành dir an, ChU dir an phài tuán thu nhng yeu cu v 
bào v môi tnrng theo k hoch bão v môi tn.r&ng, báo cáo dánh giá tác dng mOi 
tnthng dã duc co quan nhà nuOc co thAm quyn phê duyt. Qua trInh trin khai dir an 
së cO các c quan cO thm quyn, chInh quyn dja ph.rng kim tra, giám sat vic chp 
hành pháp 1ut ye bâo v môi trung. 

7 Cu tn kin nghj giá dt bi thrang 
giâi phóng mt bang dôi yàj dat nOng 
nghip nhu hin nay là qua thâp dê 
nghi các cap xem xét nang mIrc den 
bu 

Theo quy djnh cüa h thng pháp 1ut DAt dai nãm 2013 và chInh sách bi thuang, h 
trçl v dAt quy djnh tai  Nghj djnh 47/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü; Diêu 
15, Nghj dlnh so 44/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phñ thI dôi vâi giá dat 
(trong do có dat nông nghip) duqc xác djnh theo giá dat ci the (giá th truang) dé tinh 
bôi thuong, h tra Do do, dé nghi To chuc lam nhiém vu boi thi.rcing thuc hiên hoäc 
thuê dn vl  tu van xac djnh giá dat cii the dé tInh tiên bôi thirang, ho tro khi nhà nuâc 
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thu hi dt cho nguii dan. 

7.2 V linh virc môi trirong 

Cr tn xã Vinh Lam (Vinh Linh) CO 

kin: V trin khai Du an câi tao, xir 
1 môi tnthng kho thuôc sâu eQ tai  h 
gia dInh ông Nguyn Van Phü, thôn 
D.ng Xá, VTnh Lam den nay chua 
&rçc thirc hin. 

Dim tn km hóa chit bão v thirc 4t tai  thôn Dang Xá, xã Vinh Lam, huyn Vinh 
Linh là diem xir 1 so 2 cüa dir an Xü 1 cãi to phic hôi môi trithng ton luu hóa chat 
Bão v thirc vt ti thôn Dông HOa, x Gio HOa, huyn Gio Linh, do Trung tarn Quan 
trãc Tài nguyen và Môi trtthng Quãng TrI lam chü dâu tir. Tir cuôi nãm 2018 den nay, 
dir an dang tm drng do nguôn von ho trq dqt 2 tr Trung ixong và nguôn von dôi irng 
cQa tinh Quãng Trj chua dixcic bô tri.Dê day nhanh tiên d xtr l, Trung tam Quan träc 
Tài nguyen và Môi trithng dA CO t trInh so 21 1/TTr-TTQT ngày 20/7/2021 gth Si Tài 
chInh dé nghj xem xét, can dôi nguôn von và dê xuât UBND tinh bô trI kinh phi thrc 
hin di an trong th?ñ gian sam nhât. 

2 Ngun nuOc cQa song Vinh phLrâc bj 
ô nhim nghiem tr9ng do nguôn nuâc 
thai tir khu cong nghip và Bnh viên 
Da khoa tinh thai do ra song lam ãnh 
huâng chat h.rqng nguôn nuâc sinh 
hot cQa thành phO Dông Ha flOi 

chung và khu we xung quanh flÔi 
riêng. Dê nghj kiêm tra, xü I kjp th&i, 
dirt diem.. 

Ngày 27/7/2020, Phó ChQ tjch thuang tr1rc UBND tinh Ha S' Dng cIa chQ trI buôi 
kiêm tra thrc dja trên dçan Song Vinh Phinrc. Ngày 29/7/2020, UBND tinh cIa ban 
hành Thông bão so 100/TB-UBND ye giao Ban quãn 1 Khu kinh tê tinh chQ trI vic 
khào sat, 1p ph.rng an dua nixàc thai KCN Nam Dông Ha ye h luu dp ngan man. 
Ngay 01/9/2021, UBND tinh cIa tip tIc có Cong van s 4013/UBND-MT yêu câu Ban 
quãn 1 Khu kinh th tinh khn tru&ng d xut dir an thoát nuàc cQa KCN Nam DOng Ha 
d dam bão miic dIch báo v bn vUng ngun cp nirâc sinh hoat cho thành ph6 Dông 
Ha tfr song Vinh Phi.rdc. 

3 Cir tn xã Vinh Lam (Vinh Linh) kin 
nghj: Vic sir diing nguôn din näng 
hrng mt tthi can tInh den phuo'ng an 
xir l chat thai dê khOng ánh htràng 
den mOi tnrng. 

Trên dja bàn tinh, các dir an du Ui v din mt tr?yi phãi 1p  các h s ye báo v môi 
trithng trinh các Ca quan cO thâm quyen to chirc thâm dlnh,  phê duyt theo quy djnh 
cüa pháp lut. Trong qua trInh hot dng, chat thai cQa các dir an nay chir yeu là các 
tam pin his hOng, hét hn sir diing disc các chQ d an quán l nghiem ngt theo quy 
djnh cQa pháp lust  ye quàn l chat thai nguy hai. 
Trong giai doan truâc mAt, cac loai chAt thai nay di.rçc các chü dir an thu gom, km gi 
và trà li cho nhà san xuât dê tái chê, tãi san xuât, darn bão các quy djnh ye mOi tni.rang 



35 

STT NQI DUNG MEN NGH! KET QUA GLAI QUYET 

VIII Nhóm van d các van d xã hi 

Cir tn xä Thanh (Hizâng Hoá) kin 
nghi: Trong thi gian qua, vic 1am 
nhà ô cho ho ngheo, ho cn ngheo 
duc các cap, các ngành, các nhà háo 
tam, cc quan, don vj, doanh nghip 
quan tam ho trçi, tuy nhiên hin nay 
trên dja bàn x van con nhiêu ho gia 
dInh cO nhà & t?rn bçi, hu hông ma 
không cO khã näng tui xay drng, sira 
chUa. VI vy, dé ngh các cc quan, 
dcm v lien quan xem xét h trçi dé 
giüp Nhán dan cO nhà & on djnh. 

Qua khào sat v nhu cAu h trçl nhà i, tinh dn th&i dim tháng 9/2021 toàn tinh Co 

3.208 ho nghèo, 1.190 ho cn ngheo dang gp khO khän ye nhà & cO nhu câu h trçl dê 
xay dirng mâi nhà &. Trong diêu kin ngân sách cUa tinh qua khO khan, UBND tinh và 
U' ban MTTQVN tinh dang xay dmg Dê an "Van  dng nguôn lirc xä hi d h trq xây 
dung mài nhà & cho hO nghèo, và h trçi xay dirng mâi, sa chUa nhà & cho hO chmnh 
sách ngu&i cO cong trên dja bàn tinh giai doan 2021- 2025". Miic tiêu là den cuôi näm 
2025, toàn tinh c bàn không con hO ngheo, hO chInh sách ngu&i cO cong & nhà tm bç, 
nhà không dam báo an toàn, gOp phân câi thin cuOc song. 

2 Cir tn xä Vinh Lam (Vinh Linh) kin 
nghj: Tinh quan tam den vic h trq 
nha i cho dot tu.rang co cong trên dia 
ban, con nhiêu ho chua duoc giai 
quyêt ton dng tur thuc hin Quyêt 
dinh so 22/2013/QD-TTG ngay 
26/4/2013 cüa Thu tuâng ChInh phü; 
Dê nghi diêu chrnh giam do tuôi 
hwing trao tro xa hôi cho ngl.rcn cao 
tuoi tu 80 xuông 75 tuôi, Dê nghi giái 
quyêt drt diem ho so suy tOn 1it s 7  

dôi voi than nhân ba Lê Thi Thiêc 
thôn Duy Viên xã Vinh Lam; 

Nghj dinh s 20/2021/ND-CP ngày 15/3/2021 cüa ChInh phñ Quy djnh chInh sách trq 
giüp xà hOi  dOi vài dôi ttrclng bão trçr xã hOi.  Theo dO, kê tü ngày 0 1/7/2021 ChInh phü 
dã co quy dinh bô sung them dot tticrng duac hucmg trn cap xã hôi, do la "Ngurcn cao 
tuôi tu du 75 tuôi den 80 tuôi thuôc diên ho ngheo, ho can ngheo dang sOng tai dia ban 
các xä, thôn vüng dông bào dan tôc thiêu so và mien nüi däc biêt khó khän". Nhu vy, 
kê ti.n ngay 01/7/202 1 Nha nuc dã co quy dinh giam do tuôi hucing tra cap xã hôi tix 80 
tuôi xuOng 75 tuOi, nhung chi áp diing dôi vâi ngu.r&i cao tuôi ttr dü 75 tuOi den 80 tuOi 
thuôc diên ho ngheo, ho can ngheo ya dang sOng vung tai dia ban cac xä, thôn vung 
dông bao dan tOc thiêu so ya mien nut dãc biêt kho khän Con nh&ng nguxoi cao tuôi tu.r 
du 75 tuôi den 80 tuôi ma không thuôc ho ngheo, ho can ngheo ya không srnh song tal 
dja bàn các xA, thôn ving dong bào dan tOc  thiêu sO và mien nüi dc bit khO khän thI 
yn chua dime quy dinh huong trci cap xä hôi Do do, kiên nghi cua cu tn ye "se nghi 
giãm dO tuOi hu&ng trçi cap báo trq xã hOi  cho ngui cao tuôi tin 80 tuôi xuông 75 tuôi 
thuOc thâm quyên giài quyêt cña ChInh phü", S& Lao dng- Thuong binh yà xa hi 
tiêp thu và kiên nghj vài BO,  nganh Trung uxcnng dê nghiên cinu xem xét nOi  dung kiên 
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nghjcüacirtri. 
Ba Lê Thj Thic là than nhân cüa ông Lê Dtrc Thâm (Lé CCru) sinh näm 1895, nguyen 
quán Vinh Lam, Vinh Linh, Quãng Trj; tr trân ngày 18/01/1949. Ngày 28/7/1998, Si 
Lao dông-Thuang binh và Xã hi dA có Cong van so 91 9/LDTBXH ye vic trã Ri dê 
nghj suy ton 1it s5 dôi vâi tri.r&ng hqp cüa ông Lê Dirc Thârn (Lê Cthi). Theo dO, d 
giãi thuch rO l do ông Lê Drc Thâm (Lé Ccu) không dü diêu kin dê xem xét Cong 
nhn 1it s và dA gcri den ông Lê Dirc Chüt, là con dé va dong thi là ngithi xác 1p thñ 
tiic ho so dê nght cong nhn 1it si dôi vth tri.thng hqp cüa ông Lê Dirc Thâm (Lê Cüu) 
duçic biêt. Nêu cir tn có van dê gI chua rO, dê nghj lien h tr1rc tiêp vài phông Ngui CO 
cong Si Lao dng Thuong binh và Xã hi dê trâ li cii the. 

3 Hin nay, Co nhiu con em dã tt 
nghip trung hQc co sâ (lap 9), trung 
hoc phO thông (lcTp 12) hoäc ducc dao 
tao tai cac trucing dai hoc, cao dang, 
trung cap chuyen nghip trâ ye dja 
phuong nhung không có vic lam; dê 
nghj can quan tam bô tn vic lam dc 
bit dôi vai con em dan tc thiêu sO da 
tot nghip ra tnr&ng; dông thai cO 
chInh sách dào tao  nghê gän vâi giâi 
quyét vic lam dôi vài con em trên dja 
ban, 

Hin nay, các trung dang thirc hin cong tác dào tao  gn vài nhu cu và dn dt hang 
cüa doanh nghip nên dam bão 100% các em h9c sinh sau khi tot nghip ra tnrng s 
d.ric nhân vao lam viêc tal cac doanh nghiep dOt tac cua nba trwmg vrn muc thu nhâp 
on dinh Dôi vrn cac em dà tot nghiêp Trung cap, Cao dang va Dai hoc chua co viêc 
lam thI CO the lien h qua Trung tam Djch vi vic lam tinh dê duçc tu y'  giOi thiu 
viêc lam tai  cãc doanh nghip có nhu câu. DOi vOi nguai dan có nhu câu &rçic huang 
chinh sách dào tao  nghe cho lao dng nông thôn theo Quyet djnh so 1956/QD-TTg, dê 
nghj dang k dào tao  gii ye Phong Lao dng-Thung binh và Xã hi huyn Huâng 
Hóa dé tOng hcp gi:ri Sa Lao dng —Thiwng binh và Xã hi xây dung kê hoach trinh 
UBND tinh phé duyt và bô trI kinh phi triên khai cOng tác dào tao.  Dê ho trçc giãi 
quyêt vic lam cho ngu&i lao dng, dc bia là nguai dan tc thiêu sO, ChInh phü da 
ban hành Nghj djnh sO 61/2015/ND-CP ngày 09/7/2015 Quydjnh ye chinh sách ho trçi 
tao vic lam và Qu quOc gia ye vic lam; Ngu&i dan tc thiêu so duc vay von ixu dãi 
dê tao  viêc lam, duy trI và ma rng vic lam; khi di lam vic a nuâc ngoài theo hp 
dOng duc h tr H trq chi phi dào tao  nghe, ngoi ng, bOi du0ng kiên thtc can thiêt, 
chi phI lam thu tiic dé di lam vic a ntràc ngoài và duc vay vOn uu däi. Ngoài ra duqc 
tu van, giài thiu vic lam min phi t?i  Trung Tam djch vt vic lam tinh Quang Trj, 
dja bàn huó'ng Huthg HOa cO van phOng cüa Trung tam DVVL tai  thj trân Khe Sanh 
Dê nghj con em nguai dan tc thiêu so dä tot nghip trung h9c c so (lOp 9), trung h9c 
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ph thông (lap 12) hoc duçic dào tao tai các tnthng dai  h9c, cao däng, trung cAp 
chuyên nghip tth ye dja phuong nhtrng không CO vic lam cO thu câu ttr tao vic lam 
hoäc di lam vic ô nixrc ngoai theo hqp dông thI lien h phOng Lao dông - Thuong 
binh và Xã hôi ncii cu trü dê duçirc hi.ràng dan the hoäc tim kiêm vic lam thI lien he 
Trung Tam djch vu vic lam tinh Quãng Trj ( dja bàn huàng Huang Hóa CO van phong 
cña Trung tam DVVL tai  th trân Khe Sanh) dê di.rçic tu van, giài thiu vic lam phü 
hqp. 

4 Cr tn môt s xã huyn Gio Linh d 
nghi Trung uong, tinh quan tam giãi 
quyêt các chê do chInh sách cho ngu1i 
co cong nhi.r: ho so thuong binh, ché 
do tü dày, chat dc da cam. 

Di vâi vic giãi quyt h so nguai hoat dng kháng chin b dch bt tra tAn tü dày, bj 
nhiêm chat dc hóa hçc van thuc hin thu&ng xuyên. 
D nghj cü tn lien h truc tip vâi UBND các xã, thj trAn hoc phong Lao dng- 
Thucmg binh va Xã hôi huyn Gio Linh d dwic huàng dn cu th. 

IX Nhóm van d lien quan chê d, chInh sách 

Ccr tn xã Hái Djnh (Hài Lang) cO 
kiên áé nghj quan tam giãi quyêt chê 
d, chinh sách cho can b bj dOi diz 
sau sap nhp; Quan tam bô sung kinh 
phi hoat dng cho các xã sap nhp. 
Hin nay, tinh bô trI kinh phI hoat 
dng cUa xã sap nhp cüng giOng nhu 
các xã khOng sap nhp, khôi luqng 
cong vic tang len, biên chê giàm...; 
hoat dng cac nganh, doân the rat khô 
khãn (12 triêu/doàn the chua tnir tiêt 
kim, trong lüc dO doàn viên, hi viên 
và to chime hi co sâ tang them), kiên 
nghj tinh:. 

D h trçY can b, cOng chirc và ngui hoat dng không chuyên trách thOi vic, ngoài 
chInh sách hin nay cüa trung ucing (tinh giân biên che), Si Ni vi tham muu cho 
UBND tinh trInh HDND tinh ban hành Nghj quyêt so 19/2020/NQ-HDNDquy djnh 
chInh sách h trçr dôi vâi ngtrai hoat dng không chuyên trách ô cap xä thOi vic do dOi 
du trên dja bàn tinh Quàng Trj và Nghj quyêt sO 49/2020/NQ-HDND ngay 23/7/2020 
quy djnh chInh sách h trV dOi vâi can b, cOng chrc cap xä thôi vic hoc bô tn lai 
chirc danh ngu?ñ hoat dng không chuyên trách do dôi du khi sap xêp tO chiic b may 
trên dja bàn tinh Quáng Trj da h trçl nhäm gOp phân On djnh cuc song dôi vOi can b, 
cOng chfrc, ngi.r?ii hoat dông khOng chuyên trách thOi vic do dôi du khi sap xêp 'ai  to 
chirc b may theo quy djnh mai cüa trunguong. Tuy nhien do dieu kin ngân sách khO 
khän tinh vn chua Co chInh sách h tr dôi vài can b, cong chime dôi du tinh giãn biên 
chê nghi him truàc tuôi. 
Vic khoán kinh phi cho các t chixc chInh trj - xã hi cAp xã hin hin nay theo quy 
djnh Ngh quy& s 1 8/2020/NQ-HDND ngày 21/4/2020 cüa HDND tinh là 12 triu 
dOng/tO chimic/näm d tang so vài quy dlnh  Nghj quyêt sO 26/2013/NQ-HDND ngày 
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11/12/2013 cüa HDND tinh 4 triu dng/t eh(rc/näm, dO là mt s1r C6 gang rat lan cUa 
tinh nhãm ho tror them kinh phi hoat dng cho các các to chüc chInh trj - xà hi cap xã, 
vi 4y ngoài rni.rc khoán trên dê nghj các dja phucmg quan tam h trçl them kinh phi d6i 
vài cac xä sap xêp dcin vi hành chInh theo Nghi quyêt so 832/NQ-UBTVQH 14 ngày 
17/12/20 19 cüa Uy ban thu?ing vu Quoc Hôi. 

2 Ccr tn xã Hài Lam (Hài Lang) kin 
nghj: Be nghj tinh quan tam h& trq chê 
d thanh niên xung phong, chê do i.iu 
dai cho hrc 1uqng tharn gia dti thüy 
nông Nam Thach Han. 

Luc luçmg thanh niên xung phong tham gia cOng trinh d?i  thüy nông Nam Thch Han 
thuOc  dôi tung thanh niên xung phong khc phic hu qua chin tranh, xay dirng kinh 
tê giai doan sau näm 1975. Hin nay, m6i chi CO quy djnh giài quyét ch d, chInh sãch 
cho doi tucrng thanh niCn xung phong hoàn thành nhirn vi trong kháng chiên (theo 
Quyêt djnh so 40/2011/QD-TTg ngày 27/7/2011 cüa Thu tu6ng Chinh phü); thanh niên 
xung phong cci sâ a mien Nam (t?i Nghj djnh so 112/2017/ND-CP ngày 06/10/20 17 
cüa ChInh phu) và TNXP xung phong tham gia chiên tranh, báo v To quôc, lam nhim 
v%I quôc té a Campuchia, giüp ban  Lao sau ngày 30/4/1975 dà phiic viên, xuât ngU thôi 
vic (tai Quyet djnh so 62/2011/QD-TTg ngày 09/1 1/201 1 cña Thñ tuâng Chinh phü). 
Den nay, chi.ra CO quy djnh ye chê d, chInh sách doi vói dôi tilqng thanh niên xung 
phong khäc phuc hu qua chiên tranh, xay d1rng kinh tê giai doan sau nãm 1975 

3 CCr tn xã Cam Thành (Cam Lt) phãn 
ánh, hin nay trén các trang mng xä 
hôi CO nhiêu thông tin chông lai cac 
quan diem du?mg lôi, chü tnrnng 
chinh sách cüa Bang, Nhà niràc, dê 
nghj chi dao  chân chinh và xr l kjp 
thorn. 

Tt cã cac trang ming xä hi và trang thông tin din ti1r CO ni dung thông tin ch6ng 'a 
các quan dim, ththng lôi chU truorng chInh sách cña Dãng và Nhà nuâc cO chü trang 
duçvc dang k hoat dng trén dja bàn tinh Quãng Trj déu duçic S Thông tin và Truyên 
thông phôi hqp vâi Cong an tinh xác minh danh tInh và xir 1 theo quy djnh cüa pháp 
lut. 
Dn thii dim hién tai,  Sâ TT&TT và Cong an tinh chua phát hin trang mng nào trên 
dja bàn tinh CO nhiêu thông tin chông lai  các quan diem, du&ng lOi chü triwng chInh 
sách cüa Bang và Nhà nuàc theo nhu kien phàn ánh cüa cfr tn. 
Các trang mang xä hi và trang thông tin din ti'r cO ni dung thông tin ch6ng lai cac 
quan diem, throng lOi chU truorng chinh sách cüa Bang và Nhà nuâc hâu hét CO chü 
trang a các dja phixong khác nh.r Ha NOi,  TP HCM hoc a ni.ràc ngoài thI thuc phm 
vi quãn l cua các da phuang dO hoc cüa B Thông tin và Truyên thông và B Cong 
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an. D6i vâi cãc trang mng xã hi không xác djnh diiqc danh tInh cüa chü trang, khi 
phát hin có ni dung vi phm các quy dinh cüa pháp 1ut, Sâ TT&TT gui cong van dê 
nghj B Thông tin và Truyên thông xác minh, xir l. 

4 Cr tn xä Hal Djnh, huyn Hâi Lang 
có kiên: Dê ngh quan tam, giái 
quyêt chê dci,  chInh sách cho can b bj 
dôi du sau sap thp; Quan tam bô 
sung kinh phi cho các xã sap 
nhp.Hin nay, tinh bô trI kinh phi 
hot dng cña xà sap nhp giông nhu 
các xã không sap nhp, khôi luvng 
cong vic tang len, biên die giám ...; 
hoat dông các ngành, doàn the rat khO 
khãn (12 triu/doàn the) chi.ra trCr tiêt 
kirn trong lüc do doàn viên, hi viên 
và to chuc cci sâ tang them. 

Vic giâi quy& ch d, chinh sách cho can b dôi du sau sap nhp: Thirc hin Nghj 
quyêt so 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/20 19 cüa UBTV Quoc hi ye sap xêp dan 
vl hành chInh cap xã; Nghj d•nh so 34/201 9/ND-CP ngày 24/4/2019 cüa ChInh phü, 
giám 02 cong chirc/xä và giãm so hrcing CBCC dôi vâi 16/16 xã, thj trân bô tn Trithng 
Cong an cap xà là cong an chInh quy. Ban Thung v1i Huyn uy, UBND huyn Hái 
Lang da chi dao  vic sap xêp, kiên toàn to chirc b may các xã, thj trân di vào hot 
dng on djnh. UBND huyn dã chi dao  chi trá kinh phi tinh giàn biên chê, nghi huu 
trtrâc tuôi 04 trung hcip tti xã Hài Djnh vâi kinh phI 523.398.000 dng và 07 tru?ng 
hqp ngui hot dng không chuyên trách vâi so ten 90.368.500 dông; con lai 04 
tru?mg hçip &rçlc h trçr nghi vic theo Nghj quyêt so 49/2020/NQ-HDND cüa HDND 
tinhvà 02 trueing hçp ngu?i hot dng không chuyên trãch dang thm djnh ho sa h 
trçi,dir kiên hoàn thành trurc 30/9/202 1. 
V b trI kinh phi hoat dng cña xã sap nhp và cac t chüc chInh trj - xã hi cp xä: 

+ Hal Djnh là xã thirc hin sap nhp nhung dan s không lan han các xã không sap 
nhp Ngoài vic bô tn kinh phi hot dng các xa theo Nghj quyêt so 23/2016/NQ-
HDND cOa HDND tinh,näm 2020 và näm 2021 huyn Hãi Lang dã bô trI tang them 
kinh phi cho cad xA: näm 2020 bô trI tang them cho cho xà mth sap nhp 200 triu 
dông/xa; näm 2021 h trq tang them mOi xà 15 triu dông (linh we an ninh). 

+ Vic khoán kinh phi cho các t chuc chInh trj - xã hOi  cp xã hin nay thc hin 
theo Nghj quyt so 18/2020/NQ-HDND ngày 21/4/2020cüa HDND tinh (12 triu 
dông/tô chüc/nàm), tang so vâi quy djnh tai  Nghi quyêt so 26/201 3/NQ-HDND ngày 
11/12/20 13 cüa HDND tinh là 04 triu dông/tO chuc/nam.Do là mt str cô gang rat iOn 
cüa tinh nhm h trV them kinh phi hot dng cho các các to chOc chinh trj - xä hi cap 
xã. Nhu vy ngoài murc kinh phi dä bO tn cho các xä, tu' vào khã nang can dOi ngân 
sách các dja phuang cO th h6 tr them kinh phi dOi vOi cad xa sap xêp dun vj hành 
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chInh theo Nghj quyt s6 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 cña Uy ban thixing 
vu Quoc Hôi. 

5 Ctr tn xà Kim Thanh, huyn Vinh 
Linh cO kiên: Mrc chi thtr&ng xuyên 
cUa tram y tê hin nay không dü chi, 
m(rc chi duy trI trong 13 näm nay 
chua ducic diêu chinh. Dê nghj xem 
xét, si'ra dôi lai  mtrc chi thu&ng xuyên, 
dc bit là các trim y tê sau khi sap 
nhp m9i chi phi rat khO khãn. 

Djnh mirc chi thung xuyen cüa Tram y t xä duçic quy djnh tai  Nghj quyêt so 
23/2016/NQ-HDND ngày 14/12/20 16 cüa HDND tinh Quy dlnh  phân cap nguôn thu, 
nhim vi chi, t l phân tram (%) phân chia các khoán thu giUa các cap ngân sãch thai 
kôn djnh ngân sách 20 17-2020 và djnh mirc chi thiRing xuyên NSDP näm 2017: 30 
triêu dông/trm y tê xJnäm. Djnh mirc chi duçc ãp dvng trong thii k' on dinh ngân 
sách 2017 — 2020, kéo dài 2021 theo Nghj quyêt cüa U' ban Thu&ng vii Quôc 
hi.Hang nãm trong th?:ii kS'  on djnh ngân sách, UBND tinh trInh HHDND tinh bô trI 
muc chi ngân sách cho tram y té xã theo quy dnh.Ngoài djnh mirc chi thung xuyên, 
các tram y tê xã cOn nguôn thu djch vi khárn cha bnh, ngân sách h trçi tr trung tam 
y tê huyn bô tn và các khoán thu khác (neu co). Hin nay, UBND tinh dang giao Sà 
Tài chInh clang phôi hcip vài các clan vj, dja phucmg thuc hin tham muu xây thrng djnh 
m1rc cho thai k' on cmli ngân sách mài 2022 — 2025. Can cr djnh mirc Trung twng, 
theo diêu kin và khá nãng ngân sách, Sâ Tài chinh s tham muu xây ckrng djnh mtrc 
chi thu&ng xuyen phü hqp, dam bào quy djnh. 

6 Cir tn xä Thanh, huyn Hi.râng Hoá 
kiên nghj: Tinh quan tam, h trq them 
kinh phi cho cia phizang dê phuc vu 
cong tác phOng, chong djch Covid- 19, 
nhãt là h tra Irc krçmg dan quân 
tham gia chôt, chän tai  các dn biên 
phOng d phOng, chông dch. 

Trong diu kin djch bnh Covid- 19 din bin phtc tap,  ngân sách tinh d tp trung 
huy dng mçi nguôn lirc hin có dê phOng, chong dch Covid-19 theo phuong an 
phong, chong dich cua Bô Y tê, UBND tinh va Ban chi dao phong, chong dich Covid-
19 tinh nhiz: kinh phi mua sam trang thiêt bj , 4t tu y té, hóa chat, thuôc, phiic vu 
phOng, chông djch;h trq các clan vj, dja phuang chi phi cách ly y tê, các chê do däc 
thu trong phOng, chong djch Covid- 19 the9 các Nghj quyêt cüa ChInh phü.Các dia 
phuong, clan vj cO trách nhim chCi dng bô trI nguôn NSDP và các nguôn kinh phi 
hçxp pháp khác kjp th?i x1r l, giãi quyêtcác ni dung chi trong phOng, chong djch 
Covid-19 theo pht.rang châm 04 tai  chô, dam bào dung các quy djnh hin hành và thirc 
hin dày dü chê d báo cáo, quyêt toán kinh phi g1ri Sâ Tài chmnh dê tong hçp, tham 
mini UBND tinh giãi quyêt theo quy dnh. 

7 Cir tn Phu&ng Dông Luang, thành CAu Lai Phuàc là di tich cp tinh, duçic UBND tinh xp hang dc cách tai  Quyt djnh 
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ph Dong Ha kin nghj: D nghj các 
cap xem xét dâu tu xay dirng 1ii di 
tIch ljch sir câu Lai Phuâc 

s 707/QD-UB ngày 12/7/1996 và giao cho UBND phx&ng Dong Lucing quàn 1 ti 
Quyet djnh so 706/QD-UB ngày 12/7/1996. Hin nay, di tIch chua hoàn thành cong tác 
1p ho sci khoa h9c va h stl pháp l.Thirc hin chucmg trInh cong tác tr9ng tam cüa 
UBND tinh, Sâ Van hoá, The thao và Du ljch dang trong qua trInh xây di,rng và hoàn 
thiên dê an "Dâu tir, báo tOn, ton tao, chông xuông cap h thông di tIch ljch scr van hoá 
tinh Quãng Trj giai doan 2021 — 2030". Dean dt.rçrc cap có thâm quyên phê duyt là Co 
si quan trçng dê triên khai thirc hin vic dâu tir, ton to các di tich 1ch s1r van hoá trên 
dja bàn tinh. 

8 CCr tn xã Hãi Lam, huyn Hâi Lang 
kiên nghj: Dê ngh tinh quan tam h 
trq chê do thanh niên xung phong, ché 
do iru dãi cho lirc h.rcing tham gia di 
thüy nông Nam Thtch Han 

Li,rc h.rqng thanh niên xung phong tham gia cong trInh dti thñy nông Nam Thch Han 
thuc dôi tlrçmg thanh niên xung phong khãc phtc hu qua chiên tranh, xay dirng kinh 
tê giai do.n sau näm 1975. Hin nay, mài chi có quy dinh giãi quyêt chê dO,  chInh sách 
cho dôi tucrng thanh niên xung phong hoàn thành nhim viii trong kháng chiên (Quyêt 
dlnh sO 40/20 1 l/QD-TTg ngày 27/7/2011 cña Thñ tuàng ChInh phü); 
thanh niên xung phong ccr sâ a mien Nam Nghj djnh so i 12/2017/ND-CP ngày 
06/10/2017 cña ChInh phil) và TNXP xung phong tham gia chiên tranh, báo v To 
quôc, lam thim vil quOc té 0 Campuchia, gulp bn Lao sau ngày 30/4/1975 dã phiic 
viên, xuât ngü thOi vic (Quyêt djnh sO 62/2011/QD-TTg ngày 09/11/2011 cIa ThI 
tiràng Chinh phI) Den nay, chi.ra Co quy djnh ye chê dO,  chInh sách dôi vài dOi tlrqng 
thanh niên xung phong khàc phiic hâu qua chiên tranh, xây drng kinh tê giai don sau 
näm 1975, xin thông tin d cCr tn rO. 
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