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BAO CÁO 
Báo cáo v giãi quyt các kin, kin ngh cüa cir tn 

gfri dn k5' h9p thu 10, HDND tinh khóa VIII 

UBND tinh Quãng Trj nhn dtrçic Báo cáo so 1 78/BC-I-IDND ngày 
12/7/2022 cüa HDND tinh Quáng Trj v tng hçip kiên, kiên nghj cr tn gri den 
kS' h9p thO 10, HDND tinh khóa VIII. UBND tinh d nghiêm tiic tip thu và chi 
dto, phân cong các sO, ban, ngành, dia phucmg lien quan khn trucmg kim tra, 
xem xét giãi quyt, trã lOi các 2  kin, kin nghj ma cir tn quan tam; UBND tinh 
thng hqp, báo cáo kt qua thrc hin nhu sau: 

I. Linh vrc nông nghip và phát trin nông thôn: 
1. Cur tn xã Trung Giang, huyn Gb Linh kin nghj: "Cüa hich thuc 

Cira Tang luông lch cn, hang nam bj cat bôi dp, gay khó khãn cho tàu 
thuyn ra, vào cira lch d khai thác dánh bat hãi san trên biên, nht là tàu 
Co cong suât kin. D ngh tinh cO ké houch cãi tio lung lch tio diu kiin 
cho tàu, thuyn ra vào cfra 1ch an toàn, phát huy th munh phát trin kinh 
t bin" 

ThOi gian vira qua, UBND tinh dà thi.iOng xuyên chi do SO Nông nghip và 
Phát trin nông thôn phM hçp vOi B Chi huy B di Biên phông tinh, SO Giao 
thông v.n tãi tang clx&ng cong tác quán I2 tàu cá và xây drng phixong an no vet 
1ung 1ch, ci:ra song, cCra bin nhm dam bão tàu cá xut, nhp 1ch an toàn. 

Hang näm, UBND tinh dã giao SO Nông nghip và Phát trin nông thôn chü 
dng chi do các ca quan, dan vj tnrc thuOc  rà soát, kim tra và dánh giá mOe d 
bi 1p 0 c0a song, khu neo du tránh tr1i bäo vâ vüng nuOc cãng cá d phi hqp 
vOi SO Giao thông vn tãi d xut c.p có thm quyn cong b danh mvc  khu vijc 
no vet 1ung 1ch, ci:ra song, cCra bin, lam co sO trin khai thrc hin. Ngày 
30/6/2022, UBND tinh dâ có Van bàn s 3O2OIUBND-KT giao SO Giao thông 
vn tãi chü trI, phi hçp vOi SO Nông nghip và Phát trin nông thôn, SO Tài 
nguyen Môi tni.thng và các sO, ngành, dja phuang có lien quan xây drng phtxcrng 
an no vet lung lach,  cCra sOng, cCra bin d trInh UBND tinh xem xét phê duyt, 
dam bâo tuân thu dOng các quy djnh ti Nghj djnh s 159/201 8/ND-CP ngày 
28/11/20 18 cüa ChInh phü v quãn 1 hot dng nto vet vüng nix&c cãng biên và 
vüng nuOc dumg thüy ni dja và Thông ti.r s 33/2019/TT-BGTVT ngày 
06/9/2019 cüa Bô Giao thông vn tâi quy djnh v nio vet trong vüng nuOc du0ng 
thüy ni dja, càng bin. 
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Vic d xut các giãi pháp nhm bâo v bâi tm Ctra Tüng, dng thii không 
gay bi 1p cira song, dam bào giao thông thüy vn là mt bài toán khô khän trong 
Ca 1 thuyt 1n thirc tin, do vy d dánh giá hin tisçing mt each dy dü và khách 
quan thI cn có nhUng nghién ciru tng th hccn cho Ca khu virc bãi tm bar Bc, 
bô Nam Cra Thng 1n ciira sOng. 

Trên cci sar nghiên ci:ru du an "Diêu tra, dánh giá xâm thirc bâi 
tm Cira Thng tinh Quâng Trj". Ngày 29/10/2022, UBND tinh dâ t chüc Hi thão 
khoa h9c "Di xut giãi pháp khc ph%ic hin tuçmg xâm thirc bâi tm Cira Tüng"; 
tai HOi thão nay, các chuyên gia tr nhüng cci quan nghiên ciru hang du trong nisâc 
dâ dua ra các giãi pháp nhtm khc phc xâm thirc bãi tm Cra Tüng và chng bi 
1p ctra song bng phuong an nuôi bäi kt hqp dê ngm chin song ngoài khoi. Tuy 
nhiên, d có duçic giài pháp tM u'u cho bãi tm Càa Tüng nói riêng và Ca khu vrc 
Cra Tüng nói chung thI cn có nghien ciru k thu.t chuyên sâu và ngun hrc lan. 
Tai Hi thâo, lãnh do UBND tinh dâ d xuât vOi Co quan Phát triên Pháp ho trg 
k5 thut d giüp tinh khc phc tInh trng xâm thirc bài tam và bôi lap ci:ra song 
Bn Hái. Hin nay, UBND tinh dang giao S Tài nguyen và Môi tnrarng ph6i hçp 
van các chuyên gia cüa Co quan Phát trin Pháp xi1c tin d xut gói h trçl k thut 
nêu trén nhm giâi quy& can co vAn d báo v khu vrc Cira Thng, dáp irng nguyen 
v9ng cüa c1r tn. 

2. Cir tn xã Trung Syn (Gio Linh)d nghj: Di an xây dirng dp dng 
Ben Than do B9 Nong nghiçp va Phat trien nong thon Lam chu dau tir, day Ia 
dr an quan trQng phtic vi cung cAp ntró'c t.ró'i san xuAt nông nghip cho cac 
xã yang lan cn thuc huyn Gio Linh và Vinh Linh, d nghj UBND tinh, B 
Nông nghip và Phát trin nông thôn cAn có khão sat k5' v muc d ãnh hu'&ng 
trirc tip dn ngtrô'i dan dang sinh sng dtthi chân dp; lAy ' kin tham vAn 
cong ding cüa ngu'ô'i dan trong vñng b ãnh hu'&ng dé có nhü'ng phuo'ng an 
di dôi, tái d!nh  cu các h có nguy co' bj ãnh hu'&ng dn tInh mng, tài san cüa 
ngtrôi dan 

Du an Cum cOng trInh Khe Muóc - Bn Than duçc B NOng nghip và Phát 
trin nông thôn phê duyt chü truong dAu tu tai  Quyt djnh sé 364 1/QD-BNN 
ngày 27/8/2021. Hin tai,  Ban Quán l dAu tu và xây dimg thüy lqi 4 (Chü d&u 
tu) dang khão sat, diu tra, thu thp s 1iu phiic vii ltp Báo cáo nghiên ciru khâ 
thi d trin khai thirc hin trong giai doin 202 1-2025. Day là mt trong nhüng dr 
an quan tr9ng cüa tinh, ph1ic vii da mvc  tiêu (cAp nuâc sinh hoat, nOng nghip, 
cong nghip, thuong mi, djch vu,...), qua do lam dng hrc thOc dAy phát tnin 
kinh t xà hi ni vüng, lien vOng, khai thác, sir dung hiu qua, phát huy tôi da 
tim näng v& ngun nuâc, dam báo hoàn thin dng b h thong thOy lçii khu virc 
phia Bãc cOa tinh. 



UBND tinh dà chi dao  Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn nghiên ciru, 
tham gia cüng Chü dâu tu ye các nti dung thuc 1mb virc quãn 1' trong Báo cáo 
dê xuât chü tnrong dâu tis, dam bão tuân thu dung các quy djnh, tiêu chuân, quy 
phm hin hành. Ngoài ra, UBND tinh dâ chi dio Ban Quán 1 dr an dâu tii xây 
diing tinh phâi hçcp vOi Chü dâu tu thirc hin lay kiên tham van ctng dông trong 
qua trInh ltp ho so Báo cáo nghiên ciru khâ thi dê có phtrang an tái djnh cu dam 
bâo quyên lqi ngu?i dan trong vüng bj ãnh huâng và phü hcip vâi các m11c tiêu, 
djnh hurng phát triên kinh tê xã hi ciia tinh. 

II. Linh vtrc tài nguyen và môi trung 
1. Cu' tn xã Vinh So'n, xa Vinh 0 (Vinh Linh) kiên ngh: Vic thirc hin 

Nghj quyt s 291NQ-HDND ngày 14/12/2017 cüa HOND tinh chtra du'çrc tô 
chfrc trin khai dñng k hoich, tin d theo cam kt, gay bfrc xóc, mt lông 
tin trong nhãn dan, dn nay dã có nhiu don thtr khiu kin Len các cap. D 
ngh IJBND tinh có phtro'ng an quyt lit, ciii the, giãi quyt dé ngu*i dan có 
dat san xuat 

Thirc hin Nghj quyêt so 29/NQ-HDND ngày 14/12/2017 cüa HDND tinh 
ye vic quán 1', sir di;ing dat trên dja bàn tinh; các Cong ty TNHH MTV Lam 
nghip (Ben Hãi, Duing 9 và Triu Hài) dã phôi hçip vOi chInh quyên dja phuong 
tiên hành rà soát 1i qu dat, dành khoáng 15% - 20% din tIch có khà näng canh 
tác ban giao iai  cho các dja phuong quán 1 và cap dat cho các h gia dInh phát 
triên san xuât. Den nay, có 02 don vj (Cong ty TNHH MTV Lam nghip Duông 
9 và Triu Hài) dâ duçic UBND tinh phê duyt. 

Riêng dôi vi Cong ty TNT-Il-I MTV Lam nghip Ben Hãi, ngày 25/01/202 1, 
Si Tài nguyen và MOi trthng dâ có Ti trInh so 264/TTr-STNMT dê nghj UBND 
tinh phê duyt phuong an sü di;ing dat cüa Cong ty. Theo phucing an sti'r di;ing dat 
Cong ty lap, din tIch gitr 1i tiêp ti;ic sir dvng  là: 5.897,9 ha (dat r1mg san xuât 
5.786 ha, dat rrng phông h 102,10 ha, dat nông nghip khác: 5,20 ha, dat thi.rcing 
mIi djch vi;!: 4,60 ha); din tIch chuyn giao dja phucing si.:r dung: 2.684,3 ha chiêm 
3 1,28 % tong din tich dang quán l, sir di;ing (gom: Dat r&ng trông san xuât: 
1.484,0 ha, dat rrng ti;r nhiên san xuât: 660,7 ha, dat rrng ti;r nhiên phông ho 516,0 
ha, dat phi nông nghip 7,6 ha). 

Tuy nhiên, sau khi xem xét, UBND tinh thây rang phân din tIch rung ti;r 
nhiên và phân din tIch ngu?ii dan dang sCr di;ing dê bóc tách, bàn giao cho các 
don vj, dja phucing quán l chua phñ hçp vi tInh hInh thi;rc té, nên dã có Thông 
báo so 48/TB-UBND ngày 2 1/3/2022 giao Sâ Tái nguyen và Môi trix?mg chü trI, 
phôihqp vâi các don vj, dja phuong lien quan to chirc rá soát, hoàn thin phi.rong 
an dê dê xuât UBND tinh xem xét, phé duyt dam bão dung quy djnh. 

Trong khi Phuong an sir dung dat dang hoàn thin, d giái quyêt tInh hInh 
dat san xuât theo tinh than Nghj quyêt sO 29/NQ-HDND ngày 14/12/20 17 cüa 
HDND tinh, UBND tinh có Quyêt djnh sO 2682/QD-UBNT1 ngày 18/10/2022 thu 
hôi mt phân din tIch cüa Cong ty TNT-IIH MTV Lam nghip Ben Hâi tai  các xã 
vmnh Son (189,04 ha), Vinh Thüy (13,57 ha), Vmnh Khe (20,09 ha) dê giao ye cho 
dja phuong quãn 1 (Xét dê nghj cua UBND huyn Vmnh Linh, Si Tài nguyen và 
Môi trueing). 
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Trên cor sâ do, LTBND huyên Vinh Linh cüng dã 1p phucng an sr diing dat 
s 1896/PA-1JBND ngày 18/9/2022 và Si Tài nguyen và Môi trueing có Cong 
van s 3754/STNMT-QLDD ngày 22/10/2022 lay kiên các dan vj có lien quan 
thm djnh, hin nay Si Tài nguyen và Môi trung dang xây drng báo cáo thâm 
djnh dé UBND huyn Vinh Linh hoàn thin, chinh süa tri.thc khi trInh UBND tinh 
phé duyt. 

2. Cir tn huyn Gb Linh kin ngh: Be ngh tinh sO'm chi do du'a các mO 
dt là vt lieu san 1p (VLSL) vào du giá d khai thác vi hin nay trên dja 
bàn huyn có nhiu cong trInh, di1 an trçng dim cüa tinh dang duçrc du ttr 
xây diyng, trong liic các mO dt VLSL dã dirqc tinh quy hoich trên dja bàn 
nhtrng chu'a dirçrc dira vào du giá, cho nell không có dt lam VLSL, chi phi 
giá VLSL ngày càng tang cao, gay khó khãn trong tin d các dij an du ttr 

Theo Quyetdjnh so 2817/QD-UBND ngày 30/9/2021 cüa UBND tinh ye 
vic phê duyt bô sung quy hoch mO dat lam vt lieu san lap trên dja bàn tinh 
giai doan 2021 - 2030, huyn Gio Linh có 04 mO dat quy hoach den giai doan 
2025 vOi tong din tIch 47,4 ha, tnt luçmg di,r báo 3,2 triu m3; 14 mO ducic quy 
hoch mi den näm 2030 vâi tong diên tIch 142,95 ha, trü lucing dr báo 6,595 
triu m3. 

Nàm 2022, UBND tinh dâ dua vào k hoch dâu giá 09 mó dat lam VLSL 
trên dja bàn tinh (tOng din tIch 132,5 ha, tr1t luçmg dir báo 6,830 triu m3). Huyn 
Gio Linh dã có 02 mO tráng dâu giá: Phong BInh 1 (din tich 25 ha, trtt luçrng dr 
báo 1,1 triu m3) và Trung San 1 (din tIch 9,3 ha, trtt Iuçing dr báo 0,47 triu 
m3). Có02 mO dua vao phuc v11 cao tOc doin Vmn Ninh - Cam L theo Nghj quyêt 
cüa Quôc hi gôm: Linh Trng 1, Linh Trumg 3. 

Ngoài ra, UBND tinh cüng dâ cap Giây phép cho COng ty Co phãn Thành 
An no vet lông ho: Kinh Môn, Ha Thuang, Trüc Kinh vi din tIch 90,64 ha, t.n 
thu 3,27 triu m3  dat lam VLSL, hin nay dã tn thu ducc khoáng 100.000 m3  dat 
lam VLSL cho các cong trInh. 

Th?yi gian den, TJBND tinh tiep tVc  chi do S Tài nguyen và Môi trung tO 
chrc dâu giá các rnO dat lam VLSL tren dja bàn huyn Gio Linh (dir kiên trong 
tháng 11/2022 sê bô sung ké hoch, tháng 12/2022 phe duyt phuang an dau giá). 
UBNID tinh dang yêu câu các s, ngành, dja phi.rang cO trách nhim h trçY CáC tO 
chirc trüng dâu giá hoàn thãnh ho so d khai thác dat lam VLSL, phic v cho các 
cOng trInh, dir an trQng diem tai  dja bàn Gio Linh nói rieng và toàn tinh nói chung. 
Trong d, giao S& Xây dirng chü tn, phôi hop vOi các sâ, ngánh, dja phrang lien 
quan sam xây dirng và cong bô giá dat lam VLSL trén dja bàn tinh, lam can cir 
dieu hành giá, tránh ánh hu0ng den nguôn cung dat lam VLSL cho cOng trInh; 
giao Si Nông nghip và Phát triên nông thôn chi dao,  giám sat các don vj nao  vet 
lông hO thüy lçi thirc hin nghiêm thc quy trinh, tiên d no vet nhàm t.n thu tOi 
da nguOn cung dat lam VLSL bô sung cho các cOng trInh; giao UBND huyn Gio 
Linh can cir tinh thirc th và h so các cOng trInh, dr an dang triën khai trên da 
bàn huyên de dé xuât UBND tinh cho phép s1r dung dat tnong qua trInh thi cOng, 
can dôi dào dap dê dung lam VLSL. 
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3. Cfr tn huyn Gb Linh kin ngh: Hin nay, theo thit k& thô'i gian 
vn hành cüa bãi rae tp trung huyn Gb Linh tb xã Phong BInh giai don 
1 là 6 nãm (tin näm 2014 dn näm 2020). Do do, khôi ltrçng rae thai tp kt 
v bãi rae trung tam huyn da qua tãi. Be dam bão cho hot dng thu gom, 
xu' I rae trên dja bàn huyn trong nhü'ng nãm tri, UBND huyn Gio Linh d 
nghj UBND tinh xem xét, s&m trin khai giai doin 2 cüa di an "Xir l dóng 

9 A A A - • A A cira va nang cap xay ding bai rac tp trung huyçn Gio Lnh 
Hin nay, trên dja bàn huyn Gio Linh dang có Dr an du ti.r Nhà may xir 1 

rae thai sinh hot Gio Linh do nhà d.0 tir Cong ty CP MT T-Tech Quãng Trj và 
Cty CP Tu vn Xây drng Quàn 1 môi trung do thj KS'  Anh dê xuât ti khu vrc 
bãi rác tp trung huyn Gio Linh & xã Phong Birth. Dir an nay dã di.rçic UBND 
tinh phê duyt chü truclng du tu tai  Quyt djnh s 11 78/QD-UBND ngày 
11/5/2020. 

Tuy nhiên, do vl.r&ng mc trong tham vn cong  dng và chua thng nhât 
trong 1ira ch9n vj trI trin khai D%r an nên dn nay Dr an vn chm tin d thirc 
hin. Ngày 04/10/2022, UBND tinh dà có Van bàn s 4860/UBND-KT giao 
UBND huyn Gio Linh chü trI khão sat vj trI m&i. D các dir an trin khai thun 
igi và dOng tin d, UBND tinh dang yeu cu UBND huyn Gio Linh chi dao  các 
Phông, Ban, UBND c.p xâ, các t chirc doàn th tIch circ tuyên truyên, vn dng 
nhân dan üng ho, phi hçip chlit chë vOi các Chü du tu trong qua trInh t chrc 
thc hin d s&m dua vào hot dng, dáp irng nhu cAu xr iS' rác thai, bâo dam v 
sinh môi tru&ng ti dja phuong. 

4. Cw tn xã A Bung (Bakrông) kin ngh: TInh tring khai thác yang trái 
phép & du ngu1n khe Ly Leng dã din ra nhiu in trtr&c day, gay ô nhim 
nguin ntr&c sinh hoit cüa nhân dan các xã tuyn thr&ng 14 nói chung và xã 
A Bung nói riêng. Mcdñ nhiu 1nkin ngh len cap có thãm quyn, tuy 
nhien tinh tqing tren den nay van con tiep dien. Kinh de ngh UBND tinh 
lam vic v&i UBND tinh Thira Thiên Hu chi do các co' quan chfrc näng giãi 
quyt dfrt diem tInh trng trên. 

Dé giâi quyt vn d ô nhim nixOc sOng DakrOng do khai thác yang trái 
phép, UBND tinh Quàng Trj dã có các van bàn: s 11 79/UBND-MT ngày 
25/3/2019, sé 5620/UBND-MT ngày 07/12/2020, g&i UBND tinh Thra Thiên 
Hu d nghj kim tra, ngàn chn tInh trng khai thác yang trài phép ô dâu nguôn 
khe Ly Leng. UBND tinh Thiia Thiên Hu dä có các van bàn: so 8391/UBND-
XD ngày 16/9/2020, s 115 12/UBND-XD ngày 19/12/2020 yéu câu các cc quan 
và chInh quyn dja phuo'ng tinh Thra Thiên Hu tp trung du tranh, ngän chtn 
hoat dng khai thác yang trái phép tai  huyn A LuOi. 
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Ngày 21/01/202 1, UBND tinh Thira Thiên Hue có van ban s 604/UBND-
XD gri UBND tinh Quãng Trj ye vic ô nhim nguôn nithc song Dakrông do khai 
thác yang trái phép t?i  xä Hng Thüy, huyn A Luói. Theo do, các Ca quan Va 
chInh quyên dja phuung tinh Thüa Thiên Hu dä rà soát danh sách các dM tuçrng 
nghi van, tO chrc 06 hrcyt truy quét vi 48 can b chin si tham gia, bt giü, xir 1 
01 dOi tuçing vâ d.y duôi hang chc hxçit ngithi dan vi phm ra khOi khu vi1c, triu 
tp 08 h gia dInh có sCr dung may icc kim 1oi vit cam kt khOng vi phm. VOi 
no 1irc cüa chInh quyên dja phiiang tinh Thra Thiên Hue, thi gian vi1a qua hin 
tucmg khai thác yang trái phép dã tm lang xuOng. Trong thai gian den, UBND 
tinh Quáng Trj së dê nghj UBND tinh Thira Thiên Hue tiêp tijc chi do 1ixc 1ung 
chüc näng và UBND huyn A LuOi tang cung thirc hin các giãi pháp nhm 
ngãn chn vic khai thác yang gay ô nhim mOi tnrng ti khu virc trén, kiên quyêt 
xir 1 di:ing theo quy djnh pháp 1ut. 

III. Linh vrc giao thông 
Cur tn 2 xã Gio Mai, Gb Quang (Gb Linh) kin nghj: Các cp thâm 

quyn tp trung chi do cong tác dn bà, giãi phóng mt bng và Cong tác tái 
d!nh cu dir an nâng cp quc I 9 (dim du ttr QL1A v cãng Cfra Vit) d 
bà COIl nhân dan yen tam, n dnh  dô'i sng; diy an ãnh htrO'ng triyc tip dn 
các h gia dInh dang sinh sang, san xut nông nghip dyc 02 ben tuyên dtrrng 
tui thôn Vinh Quang Thtrqng, Vinh Quang Ha - xã Gb Quang, cho dn nay 
cong tác dn bü giãi phóng mt bang vn chira thrç'c tin hành 

Dr an nâng cp, ma rng Quc lô 9 doan tir Quôc 1 1 dn cãng Cira Via sir 
diing nguôn vn kt du cüa Dr an Quãn 1 tâi san dung b Via Nam, vay von 
Ngân hang Th giâi (WB) do B Giao thông vn tãi lam Chü dâu tu, UBND tinh 
th1rc hin cOng tác giài phóng mt bang. 

Do thu tVc  rOt vn phüc tap, dn tháng 6/2022 mai dugc B Tài chInh va 
Ngân hang WB chip nhn, vi vy thii gian triên khai dr an ngän, den thai diem 
dOng Hip djnh (ngày 3 1/12/2022) chi cOn gAn 6 tháng. D dam bâo hoàn thành 
dir an, UBND tinh dang phOi hgp vó'i B Giao thông vn tài dê dê xuat gia han 
thai gian Hip djnh và ngày 01/11/2022, UBND tinh dã có T trInh so 213/TTr-
UBND gui Thu tuàng ChInh phO xin kéo dài thai gian hoàn thành dir an. 

Xác djnh day là dr an trQng dim, nhm phát trin kinh t xã hi, dam bão 
giao thông lien vOng; sau khi nhn ban giao ho sa cçc giãi phóng mt bang tü Ban 
Quãn 1 dir an 3 (Ban 3), UBND tinh dã chi dao  Ban Quãn I dir an dâu tu xây 
dimg tinh phi hcip vâi các don vi lien quan và chInh quyên dja phiicing tp trung 
day nhanh tien d giài phOng mt bang. TOng chieu dài tuyên 13,8km; phân kS' 
giai doan  1 vâi chiu dài 8,1km, dn nay dâ ban giao mt bang cho chO dâu tu, 
don vj thi cOng vOi chiu dài 4,55km18,lkm, trong näm 2022 sê bàn giao 3,55km 
cOn lai. Riêng doan 5,7km (giai doan 2) tp trung chO yêu qua khu virc dông dan 

, ah huing lan dn nhà cCra, v.t kin trOc (chO yêu thuc pham vi câu Mai Xá, 
xã Gio Via và thj trn Cira Via)  së tip tiic thirc hin trong nam 2023 neu dir an 
duçc gia han  thai gian hip djnh. 
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Dôi vói phtm vi giãi phóng mt b&ng thuc dja bàn hai xâ Gio Quang và Gio 
Mai: dã bàn giao mitt  bang 3,015km14,9km, trong do: 

- Xã Gio Mai dã bàn giao 1,88km/2,7lkm, dä phê duyt phuong an bi 
thrmg, h trçY 2 dçxt, dä chi trà dçt 1; dçvt 2 dâ có quy& djnh phê duyt phucmg an 
và trong näm 2022 së chi trà cho 33 h dan. Hin nay, huyn Gio Linh tiêp ti1c 
1p phuong an trInh phê duyt dçit 3 d hoàn thânh cong tác giâi phóng mitt  bang 
giai doan  1; 

- Xâ Gio Quang dã bàn giao 1,135km12,l9km, dâ chi trà dqt 1; dang hoàn 
thin h so thm djnh phê duyt phtrcrng an, bi thu&ng dct 2 dôi vi 75 h dan 
cOn lai. 

D thirc hin hoàn thành cong tác giài phóng mitt  bang cOa dr an giai don 1 
nói chung cüng nhtr giài quyt các kin nghj cüa cir tn 2 xA Gio Mai, Gio Quang 
nói riêng; UBND tinh së tip tiic phi hçip vói B Giao thông vn tãi lam vic vOi 
Ngân hang Th giói và các B ngành trung uong gia hn thai gian thrc hin dir an; 
dng thyi chi dao Ban Quàn 1 dir an du tu xây drng tinh phi hcp vi các don vj 
lien quan và chinh quyn dja phuo'ng trên co sâ phuong an dn bñ giâi phóng mitt 
bang duçic phê duyt d tin hành chi trã cho các h gia dInh bj ânh hithng. 

IV. Linh vu'c van hóa - xã hôi: 
1. V ni dung "Cfr tn xã Gb An, huyn Gio Linh kiên ngh: Diy an xãy 

dirng khu du llch  cong dng ti xã Gb An dirçvc triên khai tu' nãm 2019, tuy 
nhiên dn nay vn chira hoàn thành, d ngh các cap có thãm quyên quan 
tam, srm hoàn thin quy hoksch  du tirxãy diyng, quãn Iy', khai thác... dê dla 
phtro'ng có ci s& thiyc hin trong thOi gian t&i; dIng th&i dê ngh S& Van hóa, 
The thao và Du llch,  các ngành có thãm quyên có phtro'ng an xtr 1 dôi vói 
các giêng cô dã thrçrc be tong hóa, d phü hçrp vri llch  sfr hInh thành và không 

A • .A A A A .A lam mat di kien truc, ket cau VOfl Co cua cac gieng Co 

Hin nay, UBND tinh dang giao Sà Van boa, Th thao và Du ljch triên khai 
1p nhim v11 Quy hoich bão quàn, tu b, phitc hi và phát huy giá trj h thông 
cOng trInh kbai thác nrc c Gio An. Näm 2023, UBND tinh së triên khai 1p Quy 
hoach phân khu xây dirng t' l 1/2.000 khu du ljch cong  dng Gio An d tao  diu 
kiên thuân loi cho viêc trin khai cac hoat dng kinb doanh du ljch noi nay. 

Di tIch "He théng khai thác và xir 1 nithc c xâ Gio An" là mt h thông 
cong trInh khai thác nuOc c sü' diing chAt lieu dá xp vói nhiu kiu cAu true dc 
dáo, phiic viii dAc hrc cho dôi sang san xuAt vâ sinh hoat cüa con ngui bao dôi 
nay. Trài qua qua trInh tn tai,  h tMng ging cô dã duc các 1p cu dan gia c& 
bao v và khai thác si:r diing. Nàm 2001, di tIch dã duçic xp hang quôc gia (Quyet 
djnh s 08/2001/QD-BVHTTngay 13/3/2001 cña Bó Van hóa và Thông tin), bao 
gm 14 ging c& Ging Dào, Ging Trng, Giêng Büng, Giêng Ong, Ging Ba, 
Ging Gai, Ging Tép, Ging Máng, Ging Gai 1, Ging Gái 2, Ging Nay, Giêng 
Côi, Ging Dui, Ging Pheo. 
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Hin nay, h thng ging c Gio An dang dircic tinh quan tam dAu tu bão tn, 
ton tao  theo dung Lu.t Di san van hoá, và các van bàn pháp Iut lien quan. UBND 
tinhda chi dao  vic tthng tu báo ton, ton tao  di tIch phài tuân thu tOi da cac yêu tO 
nguôn gôc câu thành di tIch, khOng lam thay dOi hin trng, không ãnh huâng dn 
dông chày cQng nhu yêu tO dja l, dja chat noi di tIch toa lac.  Các yu t be tong 
hoá chi mang tInh chit giü gin tInh bn vüng, lâu dài cho di tIch. 

2. Cir tn xã Thun (Htthng Hóa) kin ngh: D ngh tinh, huyn quan 
tam kêu gçi các ngun h trç trong và ngoài nurc, vn dyng ngãn sách cüa 
ChInh phü srm xóa các nhà dt nat, tm bçr trên dja bàn xã dê h nghèo khó 
khãn v nhà & s&m có nhà & on dnh. 

Ngày 06/10/2022, UBND tinh va UBMT To quOc Vit Nam tinh ban hành 
Dê an so 1 97/DA-UBND-MTTQ; Dê an dâ duçic HDND tinh thông qua tai  Nghj 
quyt so 70/NQ-I-IDND ngày 18/10/2022. 

Dôi vâi huyn Hithng Hóa có 1.398 h nghèo. Riêng xâ Thun có 31 nhà 
thuôc Dé an 197. Mirc h trçi xây mâi 70 triu dng/h, trong do d1r kin 40 triu 
dông dircrc bô trI tir Chuang trInh miic tiêu quc gia phát triên kinh té - xä hi 
vüng dông bão dan tc thiu s và min nüi giai doan 2021 - 2030, giai doan  I: 
Tir nàm 2021 den nãm 2025 (Quyt dinh s 171 9/QD-TTg cOa Thu tuó'ng ChInh 
phü) và 30 triu dng t1r ngân sách cüa tinh và ngun xâ hi hóa qua kênh càa 
UBMT T quc Vit Nam tinh. Tuy nhiên, hin nay djnh mrc h trçl nhà a cho 
h nghèo thuc Chrcmg trinh mic tiêu quc gia phát triên kinh tê - xà hi vüng 
dng bào dan tc thiu s và min nüi giai doan 2021 - 2030 vn chua ducc trung 
ung ban hành nên tinh chisa trin khai thixc hin diicic. 

V. Kêt qua giãi quyt các kin, kin ngh cir tn cüa các ngành và da 
phirong lien quan 

Sau khi nhn duqc van ban tOng hgp S' kiên, kiên nghj cüa ctr tn, UBND tinh 
d phân cong các sa, ban, ngành, dja phiiong lien quan khân tnrng tiêp thu, kiêm 
tra d giài quyt, trã Ru các S' kin, kin nghj cüa cir tn kjp thai sau K5' hçp thir 
10, HDND tinh khóa VIII và truac KS'  hop thu 13, HDND tinh khóa VIII. Các sa, 
ban, ngành, dja phi.rung thrc phân Cong dã có van bàn báo cáo Thtrang trirc 
HDND tinh, UBND tinh két qua xir iS' ci the. NhIn chung, các S' kién, kiên nghj 
cüa cCr tn ccu bàn &rcrc các ccu quan có thAm quyn giái quyêt trit dê, theo dñng 
các quy djnh hin hành cüa pháp lut và tInh hInh thirc té tai  dja phucung; cij the 
nhusau: 

1. Di vOi các S' kin, kiên ngh lien quan dn du tir co s& h tng: 
Van dé dâu ttr xây dirng c sâ ha thng trên dja bàn tinh luôn duc cir tn dc 

bit quan tam trong các kS'  tip xüc cir tn cüa dai  biêu HDND tinh. Các S' kiên, 
kiên nghj, phãn ánh cUa cu tn du rt xác dáng, vic dâu ti..r phát triên c sâ ha 
tang thiêt yu, dàc biêt là ha tang giao thong, thüy igi phic vii nhu câu dan sinh 
và phát triên san xut, cQng nhu các thit ch van hóa là ht sue can thiêt, có S' 
nghia quan tr9ng trong phát triên kinh th xà hi cüa tinh. 
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UBND tinh dâ giao các co quan, dan vj, dja phixang lien quan tham mtru, b 
tn 1ng ghép các ngun vn d có k hoach du tu xây drng các cong trInh, cor sâ 
h. tng phic vi dan sinh k.hi dU diu kin, truic mt ru tiên xây drng và tu b 
các cong trInh Co tInh cp thit, ãnh hithng trirc tip dn tInh mng và tài san cüa 
ngl1i dan. 

Tuy nhiên, do nhu cu du tu cor sâ ha thng trên toàn tinh là rat lan, trong khi 
ngun ire cüa tinh con han  ch, ngun vn h tr t& Trung uorng bj ct giãm, vi 
vy cOn nhiu cOng trInh cir tn kin nghj chi.ra bô trI duqc ngun von dâu ti.r trong 
th0i gian vira qua. UBND tinh sê tip tlic chi dao  các ca quan, dan vj CO lien quan 
tiép tvc  rà soát, can di các ngun vn, lng ghép vó!i các chuang trInh du tu ca 
sâ ha tng cüa trung uong và các ngun vn hçip pháp khác d tO chüc giài quyêt 
tirng bi.róc nhm dam bão ha thng k thut thit yu ma cir tn kién nghj. 

2. Dôi vol các kin ngh lien quan dn co ch& chInh sách phát triên nông 
nghip, nông thôn: 

Di vâi iTnh vrc nông nghip và phát trin nông thôn, các kin, kin nghj 
cüa ct1r tn chü yu tp trung vào các vn d chInh sách h trg phát trin san xut 
d ngu?i dan s&m n djnh dai sng sau thiên tai, du tu xây dirng các cOng trInh 
giao thông nông thôn, kênh muang ni dng, nuóc sach,  dê kè chông xói Ri bi 
sOng, b bin và ngun lrc d hoàn thin các tiêu chi nông thOn mai. Các kiên, 
kin nghj cüa cir tn trong lTnh virc nông nghip, phát trin nông thôn dâ duqc S 
Nông nghip và Phát trin nOng thôn và các sâ, ngành, dja phuang tIch circ giâi 
quyt, cci bàn giài dáp, thông tin C11 th cho cü tn n&m các chO tni.rcing, chInh sách 
cüa Dãng, Nhà nuic. 

3. Di vói các kin ngh lien quan dn dt dai, tài nguyen và môi truing: 
Trong linh virc d.t dai, tài nguyen và môi tru0ng, ci:r tn quan tam den vic 

cp di Giy chirng nhn quyn sir dung dAt cüa mt s norm cOn chm, mt s giAy 
chirng nhn quyn si.r diing dAt truac dày dâ cAp nay không cOn phü hcip vâi thirc 
t sir diing (do khai hoang m& rng, do kê khai cAp khOng ht din tich sir dung, 
do xác djnh lai  ranh giai sir diing dAt giüa các h, do sai so do dac...),  den nay 
cAp dM phái chju phi cao, thU tue hành chInh lien quan hai thâm quyén cap giây 
gay khó khàn cho ngi.thi dan; vic giao dAt san xuAt a mOt s norm chi.ra thôa dáng;; 
vn d xir 1)2 môi truOng do khai thác khoáng san chua trit d& tInh trng 0 nhiém 
nguôn nuOc t?i  các nhà may ch bin cao su, san xuAt giAy vn con din ra. Lien 
quan dn vAn d cr tn quan tam, kin nghi di v&i linh virc tài nguyen môi trumg, 
UBND tinh dä chi dao  So Tâi nguyen và MOi truOng và các sO, ngành, dja phucing 
lien quan theo dOi, chi dao, xir 1)2 dam bão dUng quy djrth cUa pháp lust;  tham mu'u 
các giài pháp cii th nhm bão v môi truOng trong qua trInh hoat dng cUa các 
nhà may. 
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4. Bi v&i các kin ngh lien quan ctn linh virc lao dng - thtro'ng binh 
vàxãhi: 

Y kiên, kiên nghj cüa cir tn dôi vth linh virc lao dng, thinmg binh và xã hi, 
tp trung vào các van dê chü tnrmg h trq xây dirng nhà a cho h nghèo, chInh 
sách bâo hiêm xà hi dôi vôi ngrai dä nghi theo ché d 176, quy trInh ho sc khi 
lam chê d cho dôi tuclng chInh sách, chê d chinh sách cho ngiiai Co cong vâi 
cách mng, chê d chInh sách dôi vci nhUng ngithi dã tham gia kháng chiên nàm 
1979, 1980... 

TJBND tinh dã chi do Sâ Lao dng, Thi.rang binh và Xä hi và các cc quan, 
dja phucrng lien quan xir l các kiên nghj nêu trên cüa ci:r tn. Da so kiên, kiên 
nghj cüa ci'r tn dâ thrçic co quan chirc näng giãi quyêt, trâ Ryi thóa dáng; dôi vói 
mt so kiên nghj con chung chung, ni dung chua rô rang, chua phü hcip vai chü 
trucmg, chIrth sách, quy djnh cüa pháp lut hin hành, các si, ngành, dja phixorng 
dã có hiiang dan, giái thich ci the dê cir tn hiêu rO và lien h v9i c quan có thâm 
quyên dé ducc giãi quyêt. 

5. D6i vói các kin ngh lien quan dn Linh vrc giao thông vn tãi: 
Y kiên, kiên nghj cüa cr tn lien quan den linh virc giao thông 4n tãi chü 

yêu tp trung vào các van dê: nâng cap các tuyên dithng dan sinh; hoàn thin h 
thông biên báo, chi dan giao thông, den tin hiu; duang tránh các khu dan Cu, dc 
bit là tuyên duang tránh phIa Dông thành phô Dông Ha; nghiên ciru, thiét ke h 
thông cong thoát nuac, duông gom dan sinh, ham chui và so luçmg cong thoát 
ni.róc trên tuyên duang cao tôc Cam L - Vin Ninh dé dam bão tiêu thoát lü kjp 
thai, tránh ngp lt cho các khu dan cu trong khu virc. 

Thuc hiên chi dao cüa UBND tinh, S Giao thông vn tâi dã tham mjru 
UBND tinh bô trI nguOn lrc tir Qu5 Bão tn duang b dé ho trg các dja phuong 
nâng cap, sCra cha nhiêu cong tnInh, hang mlic giao thông bj hu hOng, xuông cap; 
kiêm tna, huang dan các dja phrnng thirc hin. NhIn chung, các kiên nghj cüa cir 
tn trong !Tnh vrc giao thông vn tãi dã duc các sâ, ngành, dja phuang lien quan 
giãi quyêt, mt so kiên dâ duçic trà lai, giái quyêt theo diing quy djnh cüa pháp 
lut, tuy nhiên van cOn mt so tru1ng hçip chua the giãi quyêt drt diem vi dang 
tim kiêm nguôn lirc ho trq. 

6. D6i vói cãc kin nghj lien quan dn linh vy'c xây dirng: 
Y kiên, kiên nghi cüa cr tn dOi vai 1mb virc xây drng t.p trung chü yêu vào 

giá vt 1iu xây dirng, cong tác quy hoch, nuóc sach,  ngp üng do thj. 
UBND tinh dâ giao Sâ Xây dirng chü trI, phôi hçip vai các ngành, dja phucing 

lien quan kp thai de xuât các giâi pháp tháo g khó khan ye vt lieu xây dirng; 
thuOng xuyên theo dOi, barn sat diên bien thj tru&ng, to chc khào sat giá v.t lieu 
xây dirng trên dja bàn; thuang xuyên cp nht, cong bô giá v.t lieu xây drng phO 
h, day dU chüng loi dê thun igi trong cOng tác lap, quân 1 chi phi dau tu xây 
drng; cong bô chi so giá xay dimg, cp nht giá các vt lieu xây dimg, dc bit là 
vat tu, vat lieu cac Co biên dông gia d h trci kho khän cho doanh nghiep, gop 
phân thirc hin giãi ngan nguOn von dâu tu cong dam bào tiên d. Các kiên, kiên 
nghj caa cir tn dã dugc sa Xây dimg va các don vj, dja phucvng to chac giãi quyêt, 
trà Ru cho cir tni duorc nO. 
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NhIn chung các kin, kin nghj cüa cir tn du dugc các c quan chirc näng 
t chirc giãi quyt có trách nhim, nghiên ciru và xr 1 kjp thôi các các vn d 
nóng, dang duçic du lun xã hi quan tam, bâo v quyn và lçii Ich chInh dáng cüa 
ngithi dan. Th&i gian ti, UBND tinh tip tiic chi dao  các s, ban, ngành, cap tinh 
và dja phuang lien quan thng hçip, giãi quy& dth dim nhrng kin, kiên nghj 
cüa cü tn dang giâi quyt hoc giâi quyt chua trit d. 

Trên day là ni dung trã Ri kin, kin nghj cüa cir tn g1ri den k' h9p thu 
10, Hi dông nhân dan tinh Khóa VIII; UBND tinh kInh báo cáo HDND tinh näm 
tInh hInh. UBND tinh nghiêm tue tip thu kin cüa cr tn, cüa qu vi dai  biêu và 

kin tham gia xây drng chInh quyn cüa Uy ban Mtt trn T quc Vit Nam d 
thirc hin t& cong tác chi dao,  diu hành, n 1irc hoàn thành các miic tiêu phát 
trin kinh t, xâ hi dã d ra. , ç< 

Ncvi nhmn: 
- TT.TU, TT.HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- UBMTTQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu IIDND tinh; 
- Các sâ, ban, ngành cAp tinh; 
- UBND các huyn, TP,TX; 
- Liru: VT, TH. 
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