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

về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 

10, HĐND tỉnh khóa VIII. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được 

phân công, Sở Xây dựng báo cáo các nội dung liên quan như sau:  

I. Lĩnh vực nông dân, nông nghiệp, nông thôn: 

1. Về nội dung: “Cử tri xã Đakrông (huyện Đakrông) kiến nghị: “tỉnh quan 

tâm, khảo sát cho đầu tư xây dựng nhà máy nước tại xã Tà Rụt để phục vụ sinh 

hoạt cho người dân, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của Trung 

tâm chợ Tà Rụt, thị tứ Tà Rụt trong tương lai”. 

Xã Tà Rụt hiện thuộc vùng nông thôn, việc cấp nước sinh hoạt do Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách. Trong năm 2022, Sở Xây dựng được 

UBND tỉnh giao phối hợp các sở, ngành, địa phương, trong đó có Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn lập Đề án cấp nước sạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 

định hướng đến năm 2030. Trong Đề án này đã có dự kiến đầu tư mới 01 nhà máy 

nước có công suất 2.000 m3/ngày.đêm, lấy nguồn nước mặt sông Đakrông, cung 

cấp cho xã Tà Rụt và xã A Ngo (nhu cầu dự báo đến 2025 là 1.500 m3/ngày.đêm 

và đến năm 2030 là 1.700 m3/ngày.đêm), sử dụng các nguồn vốn hợp pháp huy 

động được. Đến nay, Đề án cơ bản đã hoàn thành, đang trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. Sau khi Đề án được duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ 

phối hợp các cơ quan tìm kiếm nguồn vốn, trình UBND tỉnh tổ chức thực hiện dự 

án đầu tư. 

2. Về nội dung: “Cử tri phường An Đôn và xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị kiến 

nghị: Nguồn nước máy sinh hoạt của nhân dân thị xã lâu nay chưa đảm bảo vệ 

sinh, chất lượng không đảm bảo; đồng thời hiện còn nhiều hộ dân ở xã Hải Lệ và 

phường An Đôn cũng chưa có hệ thống nước máy để dùng. Vì vậy, đề nghị tỉnh sớm 

đầu tư nhà máy nước sạch và lắp đặt hệ thống nước máy cho nhân dân sử dụng”. 

Đối với nội dung này, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh tại các Văn bản 

số 1737/SXD-HTKT ngày 28/10/2019 về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, 

kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII và số 2716/SXD-VP 

ngày 30/12/2021 về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri 

tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII, cụ thể như sau: 
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- Về vấn đề chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước thị xã Quảng Trị: 

Nhà máy nước thị xã Quảng Trị đượ xây dựng từ năm 1996, có công suất 

thiết kế 3.500 m3/ngày.đêm, trong các năm 2014 và 2018, được cải tạo, nâng cấp 

thêm 2.000 m3/ngày.đêm; khai thác nguồn nước tại hồ Tích Tường có trữ lượng 

dồi dào để cấp nước cho thị xã Quảng Trị, thị trấn Ái Tử và một số xã lân cận (Hải 

Phú, Hải Thượng, Triệu Thượng, Triệu Thành). Sau 26 năm phát triển và mở rộng 

thị xã Quảng Trị, cùng với nhu cầu dùng nước ngày càng tăng cao của người dân, 

sự xuống cấp dần của hệ thống đường ống cũ, không đồng bộ (dẫn đến tình trạng 

sụt áp lực mạng lưới, thất thoát nước), hiện nay Nhà máy nước thị xã Quảng Trị 

đã hoạt động vượt quá công suất thiết kế. Mặt khác, trong thời gian vừa qua, một 

số hộ gia đình sử dụng mặt hồ Tích Tường để chăn nuôi (nuôi cá lồng bè, chăn thả 

vịt,…), canh tác gây ảnh hưởng nhất định đến chất lượng nguồn nước. 

Vì thế, ngày 24/10/2019, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã chủ 

trì cuộc họp tại NMN thị xã Quảng Trị, với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Sở Y 

tế, UBND thị xã Quảng Trị, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Công ty cổ phần 

nước sạch Quảng Trị, để kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt cung cấp cho nhân dân 

trên địa bàn. Kết quả kiểm tra đánh giá (trên cơ sở kiểm tra quy trình kiểm soát, số 

liệu thử nghiệm chất lượng của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị và Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho thấy chất lượng nguồn nước mặt đạt tiêu chuẩn 

theo quy định tại QCVN 08-MT:2015IBTNMT; nước sau xử lý đạt chất lượng 

QCVN 01:2009/BYT, QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế gan hành ngày 17/6/2009. Sở 

Xây dựng đã có Văn bản số 1737/SXD-HTKT ngày 28/10/2019 báo cáo HĐND 

tỉnh và UBND tỉnh về việc báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10 

HĐND tỉnh khóa VII. 

Đồng thời, theo báo cáo của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị và Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (phục vụ công tác báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 

2022 của Ban chỉ đạo cấp nước an toàn chống thất thu, thất thoát nước sạch), công 

tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước định kỳ được các đơn vị thực hiện nghiêm 

túc, đúng quy định, đảm  bảo các chỉ tiêu hóa, lý đều đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 

hành. 

Các giải pháp cần thiết để đảm bảo duy trì chất lượng nước: 

+ UBND thị xã Quảng Trị thường xuyên quan tâm phối hợp chặt chẽ với 

Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân tại khu vực hồ Tích Tường nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, không làm 

phát sinh các tác nhân gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. 

+ Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

duy trì tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước đầu vào, đầu ra và có các 

giải pháp xử lý kịp thời, đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho người dân. 

+ Sở Xây dựng, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cấp nước an toàn chống 

thất thu, thất thoát nước sạch tỉnh, sẽ thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra và 

có báo cáo kịp thời UBND tỉnh về chất lượng nước các Nhà máy nước nói chung 

trên địa bàn tỉnh và đối với Nhà máy nước thị xã Quảng Trị nói riêng. 
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-  Về việc cấp nước cho phường An Đôn và xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị: 

Ngày 08/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-UBND 

về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư cấp cho Công ty cổ phần cấp nước Khu Kinh 

tế Đông Nam Quảng Trị xây dựng 01 Nhà máy cấp nước công suất từ 25.000 - 

32.500 m3/ngày.đêm, nguồn nước tại đập dâng Nam Thạch Hãn để cấp nước cho 

thị xã Quảng Trị (bao gồm cả xã Hải Lệ) và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, đến 

nay, do các khó khăn về nguồn vốn, dự án nhà máy cấp nước trên vẫn chưa được 

triển khai thực hiện. 

Ngày 30/9/2022, Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đã có Tờ trình số 

520/TTr-NSQT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp có thời hạn Nhà máy nước 

thị xã Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay đến năm 2025, nâng công suất lên 7.500 

m3/ngày.đêm, khai thác nguồn nước mặt hiện có, theo dạng thuê có thời hạn và lắp 

đặt cụm xử lý nước 3.000 m3/ngày.đêm, với tổng mức đầu tư khoảng 2,6 tỷ đồng. 

Hiện, Sở K Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức thẩm định. Sau khi Dự án thực hiện 

sẽ đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân và có thể mở rộng phạm vi phục vụ. 

Ngoài ra, Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị cũng đang nghiên cứu phương án 

đầu tư xây dựng mới 01 nhà máy cấp nước tại xã Hải Lệ, với công suất dự kiến 

giai đoạn 1 khoảng 10.000-20.000 m3/ngày đêm, lấy nguồn nước từ đập Nam 

Thạch Hãn, cung cấp nước sạch cho các đô thị và các xã phụ cận, trong đó có 

Phường An Đôn và xã Hải Lệ (phương án này cũng đã được cập nhật trong Đề án 

cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030). 

Như vậy, việc cấp nước sinh hoạt phục vụ cho người dân, trong đó có nhân 

dân Phường An Đôn và xã Hải Lệ, luôn được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa 

phương và Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị hết sức quan tâm. Tuy nhiên, do 

những khó khăn về nguồn vốn nên đến nay chưa thể đáp ứng nhu cầu của người 

dân. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan liên quan, 

tăng cường kêu gọi đầu tư, tìm kiếm, bố trí nguồn kinh phí để triển khai các dự án.  

3. Về nội dung: “Cử tri xã Hải chánh kiến nghị: Xã Hải Chánh phát động 

xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, nhưng nhiều tiêu chí của xã như 

nước sạch, trạm y tế khó đạt (vì hiện nay Nhà máy nước xây dựng nhưng đã dựng 

9 năm, trạm y tế đang đề xuất nguồn vốn Chính phủ Italia đầu tư”; vì vậy, kiến 

nghị tỉnh sớm quan tâm bố trí các nguồn vốn khác để hỗ trợ xã sớm đạt chuẩn 

nông thôn mới”. 

Dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng được UBND tỉnh 

Quảng Trị phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 30/03/2010 

với tổng mức đầu tư là 20.480 triệu đồng và điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 

159/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 với tổng mức sau điều chỉnh là 30.808 triệu 

đồng, trong đó: Vốn viện trợ ODA của Chính phủ Italia 8.269 triệu đồng (cung 

cấp vật tư, thiết bị hàng hóa ngành nước, do Bộ Tài chính thực hiện); Vốn ngân 

sách đối ứng trong nước 19.077 triệu đồng (Ngân sách TW); Vốn góp của Chủ 

đầu tư và người dân 3.461 triệu đồng. 
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Dự án do Công ty Cổ nước sạch Quảng Trị là chủ đầu tư. Nhiệm vụ của dự 

án là cấp nước cho 1.556 hộ dân (8.190 nhân khẩu) thuộc xã Hải Chánh, huyện 

Hải Lăng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2013-2015; dự án được khởi công xây 

dựng từ tháng 6/2014. 

Sau khi khởi công, chủ đầu tư dự án đã triển khai thi công xây dựng công 

trình theo kế hoạch dự án đã được phê duyệt và theo nguồn vốn được bố trí. Đến 

tháng 9/2015 đã thực hiện xây dựng xong phần thô trạm xử lý, trạm bơm cấp 1 với 

giá trị thực hiện và giải ngân là 8,308 tỷ đồng. Từ tháng 9/2015, các gói thầu xây 

lắp tạm dừng thi công do chưa có vật tư, thiết bị để lắp đặt, lý do Hiệp định với 

Chính phủ Italia hết hạn. 

Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh nhiều lần gửi văn bản đề nghị Bộ Tài 

chính đàm phán, gia hạn Hiệp định viện trợ với Chính phủ Italia và đề xuất một số 

phương án xử lý. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo (tại Thông báo Kết 

luận số 08/TB-UBND ngày 19/01/2022) Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị rà 

soát tổng mức đầu tư dự án; tính toán khối lượng còn lại để hoàn thiện công trình; 

nghiên cứu đề xuất phương án xử lý (theo hướng chấm dứt thực hiện dự án cũ, 

quyết toán các hạng mục đã đầu tư, đề xuất dự án mới đối với các nội dung công 

việc chưa hoàn thành), gửi Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh. Hiện nay, các 

đơn vị đang phối hợp triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đảm bảo 

công trình sớm đưa vào vận hành sử dụng. 

4. Về nội dung: “Cử tri xã Hải chánh kiến nghị về việc thực hiện các dự án 

thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trong khi Quyết định phê duyệt danh mục các 

dự án áp dụng cơ chế đặc thù của UBND tỉnh số 1862/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 

hết hiệu lực, đề nghị cho ý kiến về quy định các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không 

phức tạp thì có được áp dụng các quy định hiện hành về xây dựng cơ bản”. 

- Đối với danh sách loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù: UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 15/09/2022 về Danh mục loại dự án áp 

dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Đối với thiết kế mẫu: UBND tỉnh đã có Văn bản số 4286/UBND-TH ngày 

07/9/2022  hướng dẫn lập hồ sơ dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2022, trong đó nêu rõ “tiếp tục áp dụng các thiết kế mẫu 

đã được UBND tỉnh và các Sở ban hành giai đoạn 2016-2020 cho đến khi có hướng 

dẫn mới”. Đồng thời UBND tỉnh cũng đã giao quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết 

kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án đầu tư xây dựng thực 

hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 cho các địa phương. Vì vậy, việc áp dụng và ban hành các thiết kế mẫu đối 

với các chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương chủ động thực hiện. 

- Ngoài ra, hiện nay Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với các dự án áp 

dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu. 

Do đó, về cơ sở pháp lý để quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo cơ 

chế đặc thù của các dự án thuộc chương trình mục tiêu theo quy định của Nghị 
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định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022, đã đầy đủ, đề nghị UBND xã Hải Chánh 

đối chiếu căn cứ để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã. 

II. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường, 

phí, lệ phí 

1. Về nội dung: “Cử tri huyện Triệu Phong kiến nghị: Tỉnh xem xét điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện có điều kiện về đất đai để 

đầu tư phát triển sản xuất và triển khai các dự án đầu tư”. 

Việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng 

Trị đã được UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức thực hiện. 

Trong quá trình tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sẽ xem xét kiến nghị của địa 

phương để có nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp.  

2. Về nội dung: “Cử tri phường Đông Lễ (Đông Hà) có ý kiến: Công tác quy 

hoạch chung của tỉnh và thành phố cần được quan tâm, nơi đã có quy hoạch thì 

sớm triển khai thực hiện, đối với nơi quy hoạch không còn phù hợp thì đề nghị 

sớm điều chỉnh mục tiêu để tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tổ chức 

sản xuất”. 

Hiện nay, quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

và Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 đang được 

triển khai lập quy hoạch. Về việc điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp, 

UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện việc rà soát quy hoạch 

để đề xuất điều chỉnh quy hoạch không phù hợp, không khả thi hoặc hủy bỏ quy 

hoạch không có khả năng thực hiện, tránh tình trạng “quy hoạch treo”. 

3. Về nội dung: “Cử tri phường 2 (Đông Hà) có ý kiến: Khu di tích Cụm cảng 

quân sự Đông Hà được phê duyệt quy hoạch đã nhiều năm nhưng chưa triển khai 

xây dựng, tạo thành nơi tập kết rác thải gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô 

thị. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ban ngành liên quan triển khai thực hiện dự án”. 

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cảng quân sự 

Đông Hà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết 

định số 934/QĐ-TTg ngày 14/6/2021. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Chủ đầu tư) đã tổ chức lập đồ án quy hoạch, chuẩn bị trình Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (do đây là di tích quốc 

gia đặc biệt). Sau khi quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND 

tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo yêu cầu kiến 

trúc cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực. 

4. Về nội dung:  “Cử tri huyện Gio Linh kiến nghị: Đề nghị tỉnh sớm có chỉ 

đạo đưa các mỏ đất và vật liệu san lấp vào đấu giá để khai thác vì hiện nay trên địa 

bàn huyện có nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đang được đầu tư xây 

dựng, trong lúc các mỏ vật liệu san lấp đã được Tỉnh quy hoạch trên địa bàn nhưng 

chưa được đưa vào đấu giá, cho nên không có đất làm vật liệu san lấp, chi phí giá 

vật liệu san lấp ngày càng tăng cao, gây khó khăn trong tiến độ các dự án đầu tư”.  
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- Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị, nguồn cung cấp vật liệu đất đắp gồm: 

+ 16 mỏ đất làm vật liệu san lấp trong quy hoạch đã được UBND tỉnh cấp 

quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 08 mỏ nộp hồ sơ để thực 

hiện các thủ tục tiếp theo. Để các mỏ trên được cấp giấy phép khai thác đi vào 

hoạt động cần nhiều thời gian để hoàn thiện các thủ tục liên quan, do đó các mỏ 

trên chưa thể đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp trong thời điểm hiện tại (nhanh nhất 

là đến tháng 8/2023 mới có thể khai thác). 

+ 14 mỏ khai thác đất tận thu từ các hoạt động nạo vét lòng hồ thủy lợi: Đã 

được cấp giấy phép, tổng khối lượng khai thác tính đến 20/9/2022 là 841.835m3. 

+ Các mỏ nạo vét lòng hồ: Hoạt động khai thác phụ thuộc vào thời tiết, do đó 

khối lượng không ổn định, không đảm bảo tính liên tục để phục vụ tiến độ dự án,.. 

do đó chưa thể đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp trong thời điểm hiện tại. 

+ 03 mỏ khai thác đất đã được cấp phép khai thác: Khối lượng khai thác từ 

các mỏ đã được cấp phép còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất san lấp 

của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

- Về công bố giá vật liệu đất san lấp: Sở Xây dựng đã và đang chủ trì phối hợp 

với các đơn vị có liên quan thực hiện công bố giá vật liệu hàng tháng trên địa bàn 

tỉnh phục vụ việc tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Công tác công bố giá được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ 

CP và thông tư số 11/2021/TT-BXD: Công bố giá vật liệu trên cơ sở bản đăng ký 

giá do các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh cung cấp, đảm bảo các yếu tố phù 

hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm 

vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa có đơn vị khai thác vật liệu đất đắp nào gửi bản đăng 

ký công bố giá vật liệu đất đắp đến Sở Xây dựng để đề nghị công bố giá, do đó, Sở 

Xây dựng chưa có cơ sở để thực hiện việc công bố giá đất đắp.  

5. Về nội dung: “Cử tri xã Thuận, huyện Hướng Hóa kiến nghị: Hiện nay trụ 

sở làm việc của UBND xã xuống cấp và thiếu phòng làm việc của các đoàn thể, đề 

nghị các cấp sớm bố trí kinh phí nâng cấp trụ sở làm việc UBND xã để cán bộ, 

công chức yên tâm làm việc”. 

Trên cơ sở Thông báo kết luận số 117/TB-UBND tỉnh ngày 29/6/2022 của 

UBND tỉnh về Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại cuộc 

họp tham gia ý kiến đối với Đề án Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với vai trò là đơn vị được giao chủ trì thực hiện, Sở 

Xây dựng đã hoàn thiện Dự thảo Đề án và trình UBND tỉnh, dự kiến thông quan 

HĐND trong kỳ họp phù hợp. Theo Đề án, nội dung về phân kỳ đầu tư theo 2 giai 

đoạn như sau: 

+ Giai đoạn 2022 - 2025: Bố trí đầu tư cho 13 xã với kinh phí 64.779 triệu 

đồng (Ngân sách tỉnh 40.800 triệu đồng; Ngân sách huyện 23.979 triệu đồng).  

Giai đoạn này đã được HĐND tỉnh Ban hành Nghị quyết số 62/NQ-HĐND 

ngày 18/10/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
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đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương bố trí 40.800 triệu 

đồng cho 13 xã. 

+ Giai đoạn 2026 - 2030: Dự kiến đầu tư cho 72 xã với kinh phí 344.033 triệu 

đồng (Ngân sách tỉnh 225.356 triệu đồng; Ngân sách huyện 118.677 triệu đồng). 

Trụ sở xã Thuận được dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 với kinh 

phí từ Ngân sách tỉnh hỗ trợ và kinh phí do UBND huyện đối ứng theo tỷ lệ. 

Trường hợp UBND cấp huyện bố trí đủ 100% kinh phí (không sử dụng nguồn 

kinh phí hỗ trợ của tỉnh) thì có thể thực hiện ngay trong giai đoạn 2022 - 2025. 

6. Về nội dung: “Cử tri phường Đông Giang kiến nghị: Theo thiết kế xây 

dựng đường Trần Nguyên Hãn có cốt mặt đường khá cao, trong lúc đó chỉ bố trí 

02 cống thoát nước ngang, đề nghị bố trí thêm 02 cống thoát nước ngang ra sông 

Hiếu ở Kiệt số 5 và Kiệt số 7 đường Trần Nguyên Hãn nhằm tránh ngập úng khi 

mùa mưa đến”. 

Dự án đường Trần Nguyên Hãn được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1904/QĐ-UBND ngày 12/8/2016; số 

1167/QĐ-UBND ngày 13/5/2021; số 3526/QĐ-UBND ngày 08/11/2021. Theo 

phân cấp, Ban QLDA ĐTXD phê duyệt Bản vẽ thi công xây dựng tại Quyết định 

số 02/QĐ-UBND ngày 10/01/2022. Theo hồ sơ thiết kế: 

- Cao độ mặt đường Trần Nguyên Hãn chỉ tăng cường, nâng cao thêm trên 

lớp đường cũ khoảng từ 15-25 cm, cơ bản phù hợp với kết cấu mặt đường và hiện 

trạng tuyến đường. 

- Toàn dự án có 07 cống thoát nước ngang ra sông Hiếu, trong đó bao gồm: 

tại Kiệt số 5, lý trình Km0 + 969,70(m) đã có thiết kế cống thoát nước ngang 

đường kích thước hộp 1,5x15(m) ra sông Hiếu; tại kiệt số 7, lý trình Km1 + 

097,10 (m) tại nút giao G7, đã bố trí các hố thu để thu nước vào hệ thống cống dọc 

D1,0(m) đổ về cống hộp khẩu độ 2x2(m) tại lý trình Km1 + 206,39(m), khoảng 

cách là 109,29 (m). 

Cao độ mặt đường và, thoát nước của dự án đường Trần Nguyên Hãn đã 

được thiết kế đảm bảo. Tuy nhiên, qua kiến nghị của cử tri, Sở Xây dựng sẽ đề 

nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh nghiên cứu trong quá trình triển khai thực 

hiện và có những điều chỉnh cục bộ đảm bảo phù hợp với thực tế, tránh ngập úng 

cục bộ cho các hộ gia đình. 

  Trên đây là báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp 

thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII, Sở Xây dựng kính gửi UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 
Nơi nhận:                                              

- Như trên; 

- HĐND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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