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Gio Linh, ngày       tháng     năm 2022 

BÁO CÁO 
Giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri  

kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VIII 
      

   Kính gửi: 
    - Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị; 

    - UBND tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện Công văn số 5580/UBND-TH ngày 03/11/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri 

kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII. Theo đó, tại Báo cáo số 178/BC-HĐND 

ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri huyện Gio Linh có 25 ý kiến, 

kiến nghị của cử tri đề xuất trên các lĩnh vực. Căn cứ thẩm quyền và chức năng, 

nhiệm vụ được giao, UBND huyện Gio Linh báo cáo kết quả giải quyết, giải 

trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện gửi HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Cử tri xã Hải Thái kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư đổ nhựa 

đường giao thông tuyến đường vào trung tâm xã Hải Thái do đã xuống c ấp 

và tuyến đường mòn Hồ Chí Minh vào thôn Hải An, hiện nay trên địa bàn 

xã Hải Thái chưa có tuyến đường nhựa.  

Tuyến đường vào Trung tâm xã và tuyến đường nối đường mòn Hồ Chí 

Minh vào thôn Hải An, xã Hải Thái đã được đầu tư từ lâu, hiện trạng mặt đường 

đã xuống cấp không đảm bảo điều kiện đi lại để sản xuất và vận chuyển hàng 

hoá, cần được đầu tư, nâng cấp mở rộng. Theo Quy hoạch giao thông của xã, 2 

tuyến đường có mặt cắt nền đường là 10m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, cần 

nguồn kinh phí đầu tư rất lớn. Việc cử tri kiến nghị, đề xuất của cử tri xã Hải 

Thái hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương hiện nay, nhằm đáp 

ứng nhu cầu đi lại và phát triển sản xuất của người dân. Tuy nhiên, hiện nay 

nguồn lực của huyện còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó nhu cầu đầu tư cơ sở 

hạ tầng rất lớn, UBND huyện Gio Linh không đủ nguồn kinh phí để đầu tư; kính 

đề nghị tỉnh quan tâm khảo sát đầu tư, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã 

Hải Thái để góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế 

xã hội tại địa phương.  

2. Cử tri xã Trung Giang, xã Gio Hải kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư 

xây dựng đê, kè chống xói lỡ dọc tuyến biển, thực trạng hiện nay bị sạt lỡ 

nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến dân sinh.  
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 Việc kiến nghị của cử tri xã Trung Giang và Gio Hải đúng với tình hình 

thực tế tại địa phương hiện nay. Do các đợt mưa bão trong năm 2020 tình hình 

bờ biển dọc theo các xã Trung Giang và Gio Hải bị sạt lở nghiêm trọng có nơi 

sạt vào bờ đến trên 50m, gây mất an toàn, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, 

đánh bắt, dịch vụ kinh doanh bãi biển của người dân nơi đây. Tuy nhiên, với 

nguồn kinh phí đề đầu tư khắc phục lớn, nguồn kinh phí địa phương còn hạn hẹp 

nên UBND huyện đã có văn bản đề nghị với UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư khắc 

phục, sửa chữa, cụ thể đã có các phương án như sau:  

 - UBND tỉnh đã đưa danh mục kè chắn sóng dọc bờ biển Gio Hải vào 

danh mục khôi phục khẩn cấp của Phương án số 5841/PA-UBND ngày 

18/12/2020 của UBDN tỉnh Quảng Trị; Đối với tuyến kè biển xã Trung Giang, 

UBND huyện đã có đề xuất với tỉnh hỗ trợ tại Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 

04/12/2020. 

 - UBND huyện đã khắc phục tạm thời một phần sạt lở nghiêm trọng tại 

bãi tắm Gio Hải và đã có Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 01/12/2020 về việc 

xin hỗ trợ kinh phí để khắc phục bãi tắm xã Gio Hải và hỗ trợ đường lên xuống 

biển của ngư dân các xã Trung Giang, Gio Hải của huyện Gio Linh nhằm khôi 

phục sản xuất sau thiên tai và được Sở Tài Chính thẩm định và trình UBND tỉnh 

phê duyệt tại Tờ trình số 156/TTr-STC ngày 21/01/2021 đề nghị phê duyệt.   

 3. Cử tri xã Gio Mai kiến nghị công trình đê tả Thạch Hãn trên địa 

bàn thôn Mai Đông đã được đầu tư xây dựng năm 2020 nhưng chưa hoàn 

thành xong. Cử tri đề nghị các cấp bố trí nguồn vốn để xây dựng 92m còn 

lại.  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã tổ chức các 

buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thống nhất phương án giải 

quyết; đồng thời, tập trung chỉ đạo UBND xã Gio Mai tuyên truyền, vận động 2 

hộ dân (ông Nguyễn Văn Thắng và ông Trần Đại Nghĩa) thống nhất tự nguyện 

hiến đất để tạo điều kiện xây dựng công trình. Hai hộ dân yêu cầu hỗ trợ cho tài 

sản trên đất (tổng cộng 240 triệu đồng) mới đồng ý bàn giao mặt bằng thi công. 

Với trách nhiệm của địa phương hưởng lợi, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 

UBND huyện Gio Linh đã giao cho Phòng Tài chính huyện và Ban QLDA 

ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm tìm nguồn vốn hợp lý để hỗ trợ cho 02 

hộ dân. Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhà thầu đã chấp thuận tự 

bỏ kinh phí là 50 triệu đồng để hỗ trợ, nguồn vốn còn lại (50 triệu đồng) do 

huyện Gio Linh bố trí. Tuy nhiên, do nguồn lực của địa phương khó khăn và 

không nhận được sự đồng thuận của 02 hộ nói trên nên vấn đề đền bù giải phóng 

mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công vẫn chưa được giải quyết.  

Với những khó khăn, vướng mắc nêu trên, để đảm bảo tiến độ thực hiện và 

thời gian giải ngân nguồn vốn được bố trí năm 2021; Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

báo cáo và xin chủ trương UBND tỉnh xem xét, thống nhất cho điều chuyển nguồn 
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vốn còn lại đầu tư các hạng mục thuộc công trình Nâng cấp đê hữu Bến Hải đoạn 

Xuân Long - Xuân Hòa theo đề xuất của UBND xã Trung Hải và UBND tỉnh đã 

đồng ý chủ trương thực hiện hiện đề xuất nêu trên tại văn bản số 5361/UBND-NN 

ngày 08/11/2021.  

4. Cử tri 2 xã Gio Mai, Gio Quang kiến nghị: Các cấp thẩm quyền tập 

trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và công tác 

tái định cư dự án nâng cấp Quốc lộ 9 (điểm đầu từ QL1A về Cảng Cửa 

Việt) để bà con nhân dân yên tâm ổn định đời sống sản xuất.  

Thời gian qua, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 

giải phóng mặt, triển khai dự án hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo theo kế 

hoạch và yêu cầu của tỉnh. UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các 

phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND xã Gio Quang, Gio Mai, Gio Việt, thị 

trấn Cửa Việt khẩn trương triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; 

đồng thời tổ chức các cuộc họp để bàn giải pháp triển khai thực hiện. Kết quả cụ 

thể như sau:  

* Xã Gio Mai: Tổng diện tích đất thu hồi: 150.035 m2. Số đối tượng bị ảnh 

hưởng: 191 trường hợp. Đã kiểm đếm hoàn thành 191/191 trường hợp.  

  - Đợt 1: Đã hoàn thành phần đất lúa 35 hộ, 574 triệu đồng, diện tích 

12.901 m2. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã chi trả tiền bồi thường. 

- Đợt 2:  Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 33 trường hợp với 

tổng số tiền là 1,379 tỷ đồng tại QĐ số 4133/QĐ-UBND ngày 17/10/2022. 

Nhưng hiện nay Ban QLDA tỉnh (chủ đầu tư GPMB) chưa chi trả kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ. Ngày 16/9/2022, đã tiến hành họp dân để lấy ý kiến. 

*Xã Gio Quang: Tổng diện tích đất thu hồi: 70.783 m2. Số đối tượng bị ảnh 

hưởng: 122 trường hợp. Đã kiểm đếm hoàn thành 122/122 trường hợp.  

- Đợt 1: Đã hoàn thành công tác GPMB phần đất lúa 829 triệu đồng, diện 

tích 5.127 m2. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã chi trả tiền bồi thường. 

- Đợt 2: Đã trình thẩm định 75 hộ, số tiền 1,388 tỷ đồng. Tuy nhiên, phòng 

Tài nguyên&Môi trường huyện đang yêu cầu Ban QLDA tỉnh (chủ đầu tư), Đơn 

vị tư vấn đo đạc địa chính quy chủ lại toàn bộ diện tích đất nằm trong hành lang 

ATGT trước đây quy chủ cho các hộ dân phải quy chủ lại là đường giao thông 

do UBND xã quản lý. Nhưng Đơn vị tư vấn không chỉnh sửa, cho rằng đã thực 

hiện đúng quy định. Ngày 15/9/2022 đã tiến hành họp dân để lấy ý kiến. 

Nhìn chung, đa số người dân bị ảnh hưởng từ dự án của 2 xã Gio Mai, Gio 

Quang đều thống nhất chủ trương GPMB để thực hiện dự án. Để đẩy nhanh tiến 

độ công tác GPMB, kính đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đơn vị thi công múc đất 

đắp trong quá trình tận dụng; đảm bảo môi trường, tránh chở đất đi bán làm rơi 

vãi dọc đường; giá đất ban hành năm 2021 thấp so với giá thị trường hiện nay, 

đề nghị tỉnh quan tâm xem xét tăng giá đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh 
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hưởng; trong quá trình thi công, nếu làm nứt nhà cửa, đề nghị có chế độ hỗ trợ 

thỏa đáng. 

5. Cử tri xã Gio Quang kiến nghị: Đường 73 Đông, qua nhiều lần kiến 

nghị, hiện nay tỉnh đã đưa vào danh mục vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025. Thực trạng hiện nay đường đã xuống cấp nghiêm trọng, để 

đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, cử tri đề nghị các cấp quan 

tâm tạo điều kiện sớm đầu tư để người dân an tâm tham gia giao thông và 

phục vụ tốt hơn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây 

dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. 

 Công trình: Nâng cấp đường 73 Đông (cũ) huyện Gio Linh đã được Sở 

Giao thông thẩm định và UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại 

Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 30/11/2021. Tuy nhiên, thời gian qua công 

trình chưa được bố trí vốn nên không thể thực hiện các bước tiếp theo. Ngày 

18/10/2022, công trình mới được bố trí vốn 20 tỷ đồng tại Quyết định số 

2703/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bổ sung kế hoạch đầu tư 

công vốn ngân sách Trung ương năm 2022. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo 

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, các đơn vị liên 

quan thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư như đo đạc địa chính, ký quy chủ, 

cắm mốc GPMB để chuẩn bị cho công tác kiểm kê, áp giá hỗ trợ, bồi thường để 

GPMB xây dựng công trình; rà phá bom mìn; thiết kế bản vẽ thi công... 

Nguồn vốn được bố trí năm 2022 yêu cầu phải giải ngân hết trong năm 

2022, do đó, để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn cũng như tiến độ thực hiện dự án, 

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ 

đất huyện, UBND xã Gio Quang, Gio Mai phối hợp thực hiện tốt công tác 

GPMB để sớm triển khai xây dựng công trình. 

 6. Cử tri thôn Long Hải xã Phong Bình kiến nghị tách thôn Long Hải 

thành 2 thôn như cũ để thuận tiện trong sinh hoạt, hội họp.  

Việc sắp xếp, sáp nhập thôn Long Hải (sáp nhập từ 83 hộ thôn Bình Long 

và 118 hộ thôn Bình Hải đã được UBND xã Phong Bình xây dựng phương án, tổ 

chức lấy ý kiến của Nhân dân, thông qua HĐND xã, đã được HĐND tỉnh thông 

qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 và UBND tỉnh đã ra Quyết 

định số 2588/QĐ-UBND ngày 26/9/2019.  

Ngày 07/01/2022, UBND huyện cũng đã có Tờ trình số 03/TTr-UBND 

trình UBND tỉnh về việc đề nghị cho chủ trương chia tách thôn Long Hải, xã 

Phong Bình. Thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện đã 

tổ chức khảo sát thực trạng tình hình thực tế, cũng như nắm bắt tâm tư nguyện 

vọng của cử tri và có nhiều giải pháp để tháo gỡ về vấn đề này. Tuy nhiên, để 

thực hiện đúng với chủ trương chỉ đạo chung tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời đảm bảo không gây xáo trộn đối với các 

đơn vị sáp nhập trên địa bàn toàn tỉnh, UBND huyện Gio Linh đã chỉ đạo Đảng 
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ủy, HĐND, UBND, UBMT và các đoàn thể xã Phong Bình tiếp tục làm tốt công 

tác tuyên truyền, vận động người dân ổn định tư tưởng, củng cố, duy trì hiệu quả 

hoạt động của thôn và các tổ chức tự quản khác của thôn Long Hải nhằm đảm 

bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hướng dẫn 

triển khai công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.  

Trên đây là Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VII, UBND huyện Gio Linh báo cáo để HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh biết, chỉ đạo. Đối với những ý kiến, kiến nghị, đề nghị thuộc 

thẩm quyền cấp tỉnh, kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, 

ngành liên quan xem xét, quan tâm sớm giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện 

vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Võ Đắc Hóa 
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