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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /BC-SNN  Quảng Trị, ngày   19  tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 16,  

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII 
 

 

 Kính gửi:  

- HĐND tỉnh Quảng Trị; 
- UBND tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện văn bản số 3644/UBND-TH ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về 
báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 16 - 

HĐND tỉnh khóa VII, Sở Nông nghiệp và PTNT giải quyết và báo cáo như sau: 

1. Ý kiến cử tri:Cử tri xã Gio Hải (Gio Linh) đề nghị việc khai thác đánh 

bắt thủy hải sản trên biển gặp nhiều khó khăn, do không nắm được vùng lãnh 
hải, lãnh thổ trên biển. Vì vậy, kiến nghị với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông 

thôn và các ngành chức năng liên quan cấp tỉnh tổ chức hướng dẫn, tập huấn 
cho ngư dân về vấn đề lãnh hải, lãnh thổ trên biển, để thuận tiện trong việc 

đánh bắt và trích xuất được nguồn gốc hải sản. 

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

Xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là xã vùng biển bãi ngang, 
chủ yếu là thuyền nan khai thác gần bờ, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nội địa, tuy 

nhiên ở Thôn 4, xã Gio Hải có 12 tàu cá xa bờ, tham gia khai thác ở vùng biển 
xa. Chính vì vậy. Hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Sở, Chi cục Thủy sản đã tổ 
chức tập huấn hướng dẫn Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn Luật để phổ 

biến, hướng dẫn đến chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân để thực hiện đúng quy 
định, trong đó có hướng dẫn về phân vùng khai thác đối với các khối tàu trên 

biển đúng với quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2020 quy đ ịnh 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản (trước đó là nghị định 

33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác 
thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển) trong đó có ngư dân 

xã Gio Hải, nhất là ngư dân khối tàu xa bờ. Đồng thời, Hàng năm Chi cục Thủy 
sản đã phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Công An tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ Đội 

Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền về biển đảo, đặc biệt phổ biến Công ước 
Luật biển 1982, Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản Việt Nam, Luật pháp các 

nước trong khu vực có liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi 
trường thủy sản và môi trường biển; Các quy định về chống đánh bắt bất hợp 
pháp IUU; các hiệp định phân định ranh giới biển và thoả thuận giữa Việt nam 

và các nước trong khu vực thành phần tổ chức tập huấn có ngư dân xã Gio Hải. 
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Theo quy định tại điều 44, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2020 quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản trong đó có quy định về 

lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, hiện nay đã có 160 tàu lắp đặt thiết bị 
giámsát hành trình, trong đó có ngư dân xã Gio Hải đã lắp đặt trên khối tàu 
15m. Trong giám sát hành trình lắp trên tàu cá, các đơn vị cung cấp đã cung 

cấp cho chủ tàu phần mềm giám sát trong đó có bản đồ vùng biển, đồng thời 
trên Hệ thống giám sát Chi cục Thủy sản đã có trang bị màn hình cở lớn để 

hướng dẫn cho các chủ tàu, thuyền trưởng biết khi đến làm việc. Chi cục Thủy 
sản đã in và phát đường phân định vịnh Bắc Bộ đến với các chủ tàu, truyền 

trưởng trong đó có ngư dân xã Gio Hải tham gia khai thác trên các vùng biển 
xa để biết. Đồng thời, ngày 14/7/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản 

số 1239/SNN-TS thông báo Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ đến với các 
huyện để thông báo cho ngư dân biết. Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản thường 

xuyên hướng dẫn trực tiếp cho các chủ tàu tham gia khai thác ở vùng biển xa 
biết về ranh giới trên các vùng biển để ngư dân biết. 

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo Chi cục 
Thủy sản tiếp tục phổ biến, hướng dẫn và tập huấn các quy định về Công ước 

Luật biển 1982, Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản Việt Nam, Luật pháp các 
nước trong khu vực có liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi 
trường thủy sản và môi trường biển; Các quy định về chống đánh bắt bất hợp 

pháp IUU; các hiệp định phân định ranh giới biển và thỏa thuận giữa Việt Nam 
và các nước trong khu vực để ngư dân biết. 

2. Ý kiến cử tri:Ý kiến của cử tri huyện Vĩnh Linh: Cử tri xã Vĩnh Chấp đề 

nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần thủy lợi khảo sát 

và nạo vét hệ thống tiêu úng (đoạn  khu vực HTX Lai Bình giáp sông Cầu Điện) 
và sửa chữa kênh dẫn nước hệ thống đập Bàu Nhum do bị hư hỏng ở một số vị 

trí vì mưa lũ những năm trước làm bồi lấp ruộng sản xuất của nhân dân. 

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

Phần lớn các trục tiêu trên địa bàn tỉnh hiện nay đã bị bồi lắng phần lớn do 
thời gian hoạt động đã lâu, một phần do tác động, biến đổi của dòng chảy. Hiện 

nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang giao cho các đơn vị chuyên môn phối hợp 
với các địa phương khảo sát, rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để có phương 
án chỉnh trị, nạo vét về lâu dài. 

Hệ thống kênh chính Bàu Nhum có chiều dài khoảng 13,0km, đoạn từ 
K4÷K7+500 là kênh đất đi qua địa hình có nền địa chất yếu (cát và cát pha) nên 

hàng năm, đến mùa mưa lũ thường xuyên bị vỡ, cát chảy gây lấp đồng ruộng, 
đặc biệt là trong 02 năm 2018-2019 vỡ 02 đoạn và vỡ nhiều lần. Để khắc phục 

các đoạn bị vỡ kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 
chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý, Khai thác Công trình Thủy lợihuy động 

lực lượng công nhân khắc phục tạm thời để kịp thời cấp nước phục vụ tưới và 
hiện nayđang tiến hành khắc phục đoạn này bằng nguồn vốn ngân sách Trung 

ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 (được UBND 
tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 
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15/6/2020). Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo nghiên cứu và đưa 
vào nâng cấp, sửa chữa từ nguồn tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV 

Quản lý, Khai thác Công trình Thủy lợi giai đoạn 2 hoặc các nguồn vốn khác, 
nhằm đảm bảo ổn định công trình cũng như đảm nguồn nước phục vụ sản xuất 
và để tránh vỡ kênh gây bồi lấp ruộng lúa. 

3. Ý kiến cử tri:Cử tri xã Vĩnh Sơn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh khảo sát đầu tư, nâng cấp hệ thống kênh tưới nước vì xã Vĩnh 

Sơn là địa phương ở cuối nguồn hệ thống thủy lợi La Ngà nên trong sản xuất 
nông nghiệp luôn bị thiếu nước. 

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

Xã Vĩnh Sơn là đơn vị ở cuối nguồn nước của hệ thống La Ngà, mặc dù hệ 

thống kênh mương cơ bản đã được kiên cố hóa nhưng vẫn thường xuyên thiếu 
nguồn nước tưới, nhất là vụ Hè Thu. Năm 2020 là năm ảnh hưởng nặng nề của 

hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý, Khai thác Công trình 

Thủy lợi triển khai lắp đặt các trạm bơm dã chiến để bơm chống hạn, đồng thời 
điều tiết nguồn nước hồ chứa hợp lý, hạn chế thiệt hại do hạn hán, thiếu nước 

gây ra. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu giải 
pháp thủy lợi đồng bộ, trong đó có giải pháp điều tiết nguồn nước liên công 
trình, hệ thống để đảm bảo cấp nước cho những vùng thường xuyên hạn hán, 

thiếu nước, trong đó có xã Vĩnh Sơn. 

4. Ý kiến cử tri:Cử tri Phường Đông Lương có ý kiến: hiện nay vấn đề cấp 

nước để phục vụ sản xuất thiếu kịp thời dẫn đến hạn hán gây mất mùa vụ hè thu, 
đề nghị Công ty công trình thủy lợi Gio Cam Hà đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo 

Công ty điều tiết nước đảm bảo phục vụ sản xuất. 

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

Năm 2020 là năm ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn trên địa 
bàn toàn tỉnh, trên sông Vĩnh Phước, mực nước xuống thấp dẫn đến nhà máy 

nước Tân Lương (cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đông Hà) bị thiếu hụt 
nguồn nước. Vì vậy, để ưu tiên cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, từ ngày 

11/7 - 14/7 hệ thống thủy lợi Ái Tử phải tạm ngừng cấp nước cho sản xuất nông 
nghiệp (với 549ha, trong đó có diện tích sản xuất của phường Đông Lương) để 
tập trung xả tạo nguồn phục vụ cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đông Hà. Sau 

ngày 14/7 đến kết thúc vụ Hè Thu, bên cạnh việc cấp nước cho sản xuất nông 
nghiệp thì phải tiếp tục cân đối, điều tiết nguồn nước xả xuống sông Vĩnh Phước 

phục vụ cấp nước sinh hoạt. Do đó, phần nào làm ảnh hưởng đến việc cấp nước 
kịp thời cũng như đảm bảo đủ lượng nước phục vụ sản xuất trong vụ Hè Thu 

năm 2020 đối với toàn bộ diện tích phục vụ của hệ thống thủy lợi Ái Tử trong 
đó có diện tích sản xuất của phường Đông Lương  . 

5. Ý kiến cử tri:Ý kiến của cử tri huyện Gio Linh: Cử tri xã Hải Thái kiến 

nghị: Trên địa bàn xã có 03 hồ chứa nước (Hồ số1, số 2, số 03) do Công ty 

TNHHMTV Cao su Quảng trị quản lý. Năm 2019, huyện Gio Linh và xã Hải 
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Thái đã làm việc với Công ty và đề nghị Công ty giao lại diện tích 03 hồ chứa 
nước cho xã quản lý để phục vụ tưới nước sản xuất nông nghiệp. Sau cuộc làm 

việc Công ty TNHHMTV Cao su Quảng Trị đã thống nhất bàn giao cho xã quản 
lý hồ chứa nước số 3 để phục vụ mục đích tưới nước cho sản xuất nông nghiệp 
của xã, nhưng lòng hồ cạn, chưa được nạo vét. Vì vậy, đề nghị tỉnh quan tâm, 

khảo sát và hỗ trợ kinh phí nạo vét lòng hồ chứa nước để phục vụ bà con tưới 
nước trong sản xuất nông nghiệp. 

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

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Gio Linh và kiến nghị của cử tri xã 

Hải Thái, việc bàn giao 03 hồ chứa từ Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng 
Trịcho huyện Gio Linh quản lý, sử dụng để chủ động phục vụ tưới tiêu, sản xuất 

nông nghiệp là rất cần thiết. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành quy định về phân 
cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại 

Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 28/8/2018. Trước mắt, đề nghị UBND 
huyện chủ động bố trí kinh phí, tìm kiếm nguồn vốn để duy tu, bảo dưỡng và nạo 

vét 3 hồ chứa nói trên nhằm phát huy hiệu quả trong công tác tưới tiêu phục vụ 
sản xuất, nhất là trong điều kiện hạn hán, thiếu nước như hiện nay. Trong thời 

gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ kiểm tra, rà soát tham mưu UBND tỉnh kiến 
nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm hỗ trợ đầu tư nâng cấp, sửa chữa đồng 
bộ từ nguồn các chương trình, dự án. 

6. Ý kiến cử tri:Cử tri xã Vĩnh Sơn và xã Vĩnh Chấp có ý kiến các thôn của 

xã số dân đông, nguồn nước sử dụng bị nhiễm phèn nặng, những năm trước đã 
được chương trình nước sạch nông thôn Quảng Trị đầu tư hệ thống cấp nước 

nhưng không phát huy được hiệu quả. Cử tri của 2 xã đề nghị ngành chức năng 
nghiên cứu có giải pháp cấp nước hợp vệ sinh để nhân dân sử dụng. 

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

Số liệu cấp nước sinh hoạt năm 2019 tại xã Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Chấp như sau: 

- Xã Vĩnh Sơn: Tỷ lệ hộ dân dụng nước hợp vệ sinh đạt: 99,02%; sử dụng 
nước sạch đáp ứng QCVN đạt 68,03%; 

 - Xã Vĩnh Chấp: Tỷ lệ hộ dân dụng nước hợp vệ sinh đạt: 100,0%; sử dụng 
nước sạch đáp ứng QCVN đạt 80,88%; 

Với tỷ lệ nêu trên, xã Vĩnh Sơn và xã Vĩnh Chấp là những xã có tỷ lệ hộ 
dân sử dụng nước hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch thuộc nhóm cao của tỉnh; 

đồng thời 02 xã nói trên đã đạt tiêu chí 17.1 trong xây dựng nông thôn mới. 

Về các giải pháp cấp nước cho nhân dân sử dụng: 

* Đối với xã Vĩnh Sơn: Hiện nay Trung tâm Nước sạch và VSMT nông 
thôn đang lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng công trình cấp 
nước trên địa bàn xã, dự kiến tháng cuối tháng 10/2020 sẽ thi công sửa chữa 

công trình từ nguồn vốn sự nghiệp NSTW đã được phân bổ thuộc Chương trình 
mục tiêu QG xây dựng NTM với tổng mức đầu tư 900 triệu đồng.  
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Mặt khác, năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT đã Đề xuất dự án “Dự án 
Cấp nước và Vệ sinh nông thôn bền vững và chống chịu với biến đổi khí hậu các 
tỉnh Trung Bộ và Đông Nam Bộ tỉnh Quảng Trị”. Theo đó, trong phạm vi đề 

xuất dự án, có đề xuất đầu tư Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch liên xã Lâm, 
Sơn, Thủy, Long, huyện Vĩnh Linh với phạm vi đầu tư toàn bộ khu vực 04 xã, 

trong đó đối tượng hưởng thụ dự án bao gồm khoảng 4.368 hộ gia đình với công 
suất 6.000m3/ngày-đêm; tổng mức đầu tư dự kiến là 70 tỷ đồng. Hiện nay, đề 

xuất dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng 
cục Thủy lợi xem xét, tổng hợp báo cáo Chính phủ tại văn bản số 579/UBND-
NN ngày 20/2/2020. 

* Đối với xã Vĩnh Chấp: Trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới có nguồn kinh phí thực hiện tiêu chí 17.1; Vì vậy, đề nghị Văn phòng điều 

phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính bố trí vốn từ nguồn kinh phí này theo nguyện vọng của địa phương. 

7. Ý kiến cử tri: Cử tri các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà đề nghị ngành 

chức năng hỗ trợ người dân hệ thống cấp nước sinh hoạt như giếng đào, giếng 

khoan, nhất là vào những tháng khô hạn cao điểm, nhân dân các xã miền núi 
không có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

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

Hàng năm và theo từng giai đoạn UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư phát triển 

cho các xã làm chủ đầu tư để xây dựng các công trình thiết yếu từ nguồn vốn 
chương trình MTQG xây dựng NTM, và giảm nghèo bền vững, trong đó có  tiêu 
chí 17.1 về tỷ lệ hộ được sử dụng nước họp vệ sinh và nước sạch theo quy định. 

Đề nghị UBND xã ưu tiên bố trí từ nguồn vốn này để xây dựng các công trình 
nước sinh hoạt cho người dân. 

Đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh, xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê và Vĩnh Hà tranh 
thủ nguồn vốn các Chương trình, Dự án khác, các tổ chức Phi chính phủ và huy 

động nguồn lực trong nhân dân để lồng ghép với nguồn vốn Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới đầu tư công trình nói trên. 

8. Ý kiến cử tri: Cử tri xã Gio Hải (Gio Linh) kiến nghị nguồn nước bà con 

nhân dân đang sử dụng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn gây bệnh, ảnh hưởng đến đời 

sống của nhân dân. Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm đầu tư dự án nước sạch để 
phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân. 

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

Người dân xã Gio Hải chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt từ các công trình 

cấp nước nhỏ lẻ (trên địa bàn chưa có công trình cấp nước tập trung). Đến cuối 
năm 2019, tỷ lệ hộ dân dụng nước hợp vệ sinh của xã đạt: 100,0%; sử dụng nước 
sạch đáp ứng QCVN đạt 33,33% (với tỷ lệ này xã Gio Hải chưa đạt chỉ tiêu 

17.1). Để nhân dân xã Gio Hải có nguồn nước sạch cần thiết phải xây dựng công 
trình cấp nước sạch tập trung. Hiện nay mạng lưới cấp nước khu vực phía đông 

huyện Gio Linh của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị đã triển khai gần sát 
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địa bàn xã Gio Hải, do đó việc đầu tư công trình cấp nước sử dụng nguồn nước 
của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị khả thi và bền vững.     

Về nguồn vốn đầu tư: Đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí sử dụng 
nguồn kinh phí đầu tư cho nước sạch trong chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới của huyện Gio Linh để bố trí xây dựng công trình cấp nước sạch cho 
xã Gio Hải. UBND huyện Gio Linh, xã Gio Hải nên tranh thủ nguồn vốn các 

Chương trình, Dự án khác, các tổ chức Phi chính phủ và huy động nguồn lực 
trong nhân dân để lồng ghép với nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho Gio Hải. 

9. Ý kiến cử tri:Cử tri xã Gio Quang kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn xã 

đã được tỉnh quan tâm bố trí ngân sách, dự án hỗ trợ 500 hộ dân đã có nước 
máy để phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước 

thải khu công nghiệp Quán Ngang và Đồn C1 cũ, nơi chứa kho súng đạn của 
Mỹ ngụy - khu tái định cư Xóm Rú - Trúc Lâm, nguồn nước bị ô nhiễm còn hơn 

200 hộ dân chưa có nguồn nước sạch để sinh hoạt. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí 
ngân sách đầu tư nước sạch cho nhân dân sử dụng để đảm bảo sức khỏe cho 

nhân dân. 

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

Năm 2016, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đã vận động nguồn 

vốn đầu tư từ Quỹ Hội nhậpASEANNhậtBản(JAIF), đầu tư xây dựng trên địa 
bàn xã Gio Quang công trình cấp nước sạch có quy mô cấp nước cho 03 thôn 

(thôn Trúc Lâm, Kỳ Lâm và Kỳ Trúc) với 299 hộ gia đình được sử dụng nước 
sạch đạt QCVN.  

Hiện nay, nguồn kinh phí đầu tư cho công trình nước sạch rất hạn chế. Vì 
vậy, để đầu tư công trình nước sạch cho hơn 200 hộ khu tái định cư Xóm Rú - 

Trúc Lâm, UBND xã Gio Quang cần thiết sử dụng nguồn kinh phí trong 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện tiêu chí 17.1 (Tiêu chí 

về tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định) để đầu 
tư xây dựng công trình nước sạch cho địa bàn. Đề nghị UBND huyện Gio Linh, 

xã Gio Quang tranh thủ nguồn vốn các Chương trình, Dự án khác, các tổ chức 
Phi chính phủ và huy động nguồn lực trong nhân dân để lồng ghép với nguồn 
vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đầu tư công trình nói trên. 

10. Ý kiến cử tri:Cử tri nhiều xã trên địa bàn tỉnh kiến nghị: Năm 2019, 

trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng nặng của dịch tả lợn Châu phi, lực lượng 

tham gia dập dịch thực hiện theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 
23/7/2019 của UBND tỉnh “Về việc quy định kinh phí hỗ trợ cho cán bộ thú y và 

những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị” vẫn chưa được cấp kinh phí hỗ trợ. Đề nghị tỉnh quan tâm sớm hỗ 

trợ nguồn kinh phí nói trên để kịp thời động viên lực lượng làm công tác chống 
dịch. 



 

 

7 

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

Theo điều 27 Luật Thú y được Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ 01/7/2016 
quy định phân cấp cụ thể trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã. 
Theo đó Cấp nào ra quyết định cử người tham gia chống dịch thì có trách nhiệm 

lập dự toán kinh phí và chi trả. Khi ngân sách vượt quá nguồn lực của địa 
phương thì báo cáo cấp trên để bổ sung kinh phí.Vì vậy, trách nhiệm của Chủ 

tịch xã báo cáo cho Huyện, Chủ tịch huyện báo cáo cho tỉnh, Chủ tịch tỉnh báo 
cáo cho TW khi nguồn lực tại địa phương không đảm bảo. 

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Huyện, Thị xã, Thành phố 

chuyển hồ sơ tiền công về Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh để báo cáo 
Trung ương đề nghị hỗ trợ. 

Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 706/UBND-TM về việc 
Báo cáo kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh 

DTLCP và dịch LMLM năm 2019, theo đó, tổng hợp báo cáo của các địa 
phuơng, kinh phí hỗ trợ cho cá nhân tham gia công tác phòng chống bệnh dịch 

là 12,2 tỷ đồng, hiện tại đang chờ Ngân sách Trung ương hỗ trợ. Tuy nhiên, để 
tháo gỡ khó khăn trước mắt, ngày 12/10/2020 Sở Tài chính đã có Tờ trình số 

3447/TTr-STC trình UBND Tỉnhtạm cấp kinh phí hỗ trợ cho cán bộ thú y và 
những người tham gia phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2019. (Từ 

ngày 26//7/2019-31/12/2019), Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh trích ngân sách 
Tỉnh năm 2020 là 8,542 tỷ đồng để tạm cấp cho các địa phương thực hiện hỗ 
trợ; Kết thúc chi trả chế độ, các địa phương báo cáo (có xác nhận của Kho bạc 

Nhà nước) để báo cáo Tỉnh trình TW hỗ trợ. 

11. Ý kiến cử tri: Cử tri các xã trong diện thực hiện Nghị quyết số 

29/HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh 
tiến độ bàn giao một phần diện tích đất rừng cho các địa phương quản lý theo 

đề án đã được phê duyệt. 

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

Hiện tại, 03 Công ty Lâm nghiệp (C.Ty TNHH MTV LN Bến Hải, Đường 
9 và Triệu Hải) đã hoàn thành phương án sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên – Môi 
trường thẩm định, cụ thể: 

- Công ty TNHH MTV LN Bến Hải: 6.138,6ha/ 8665,6 ha (giao lại cho địa 
phương quản lý: 2.527 ha, chiểm 29,16 %).  

- Công ty TNHH MTV LN Đường 9: 3.879,213 ha/6.890,713 ha (giao lại 
cho địa phương quản lý: 3.011,5 ha, chiểm 43,7 %).  

- Công ty TNHHMTV LN Triệu Hải: 4.128,16 ha/5.259,72 ha (giao lại cho 
địa phương quản lý: 1.131,56, chiểm 21,5%).  

Trong đó, Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV LN Đường 9 đã 
hoàn thành và Sở Tài nguyên – Môi trường đã có Tờ trình số 2031/TTr-STNMT 
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ngày 09/7/2020 trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với 02 Công ty còn lại đang chỉnh 
sữa, bổ sung hồ sơ theo ý kiến tham gia của các ngành và địa phương. Hầu hết, các 

đơn vị đã xây  dựng phương án và bàn giao đất cho địa phương quản lý trước khi 
cổ phần hóa vượt chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.  

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, phê duyệt phương án sử 

dụng đất của các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị liên quantổ chức bàn giao. 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình và trả lời các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa VII./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Phòng  KHTC; 
- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Hồ Xuân Hòe 
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