
  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:  41/BC-SKH-TH                    Quảng Trị, ngày 28  tháng 01  năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  ạ               

Hộ  đồng nhân dân tỉnh khóa VIII 

 

Thực hiện Công văn số 6341/UBND-TH ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 khóa 

VIII, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải quyết, giải trình các vấn đề liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ được phân công như sau: 

1. “Cử tri phường Đông Lễ (Đông Hà) kiến nghị: Dự án đường Phường 2 

- Đông Lễ - Đông Lương do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư, trên phạm 

vi dự án có ảnh hưởng đến ngôi Đền Miếu Bà có lịch sử mấy trăm năm, là nơi 

tâm linh; kiến nghị tỉnh, các sở, ngành sớm nâng cấp. Mặt khác, việc thi công 

công trình nói trên đã hơn 3 năm vẫn chưa hoàn thành, gây lãng phí”.  

T ả      

Khi xây dựng tuyến đường Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ, miếu 

Ngài Bà không bị ảnh hưởng do n m ngoài phạm vi giải phóng mặt b ng. Tuy 

nhiên, sau khi tuyến đường Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ hoành thành, 

khu vực miếu Ngài Bà bị thấp trũng nên trong mùa mưa sẽ bị ngập nư c. Ngoài 

ra do khu Miếu đ  c  từ lâu đời nên xuống cấp làm mất mỹ quan đô thị. Làng 

Lập Thạch mong muốn dự án hỗ trợ để nâng cốt nền và tôn tạo lại khu lăng 

Miếu. 

Ngà  19/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đ  c  văn bản số 650/SKH-KTN 

xin chủ trương UBND tỉnh hỗ trợ nâng cốt nền và tôn tạo, sửa chữa khu lăng 

miếu. Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh c  Công văn số  9   UBND-CN cho chủ 

trương về việc hỗ trợ nâng cốt nền và tôn tạo, sửa chữa khu lăng Miếu và giao 

Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vào dự án để thực hiện. 

 rên cơ sở đ , Sở Kế hoạch và Đầu tư đ  chỉ đạo Ban QLDA GMS đ  bổ 

sung hạng mục nâng cốt nền và tôn tạo, sửa chữa khu lăng Miếu Bà vào các 

hạng mục bổ sung của các tuyến đường đô thị Đông Hà. Hiện na , đang trình 

thẩm định hồ sơ thiết kế và dự kiến sẽ được phê duyệt trong tháng 0  2022 để 

làm cơ sở thực hiện. 

2. “Cử tri xã Hải Trường (Hải Lăng) kiến nghị: Chủ đầu tư dự án Đại 

Nam - Ong Biển sau thời gian giải phóng mặt bằng thì đã dừng lại, gây mâu 

thuẫn và khó khăn trong việc sản xuất của Nhân dân. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo, 

chủ đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư thì phải có quy chế rõ ràng, tránh gây 

xáo trộn cuộc sống và sản xuất của người dân; kiến nghị tỉnh quan tâm xây 
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dựng đập tràn Đông Trường để thuận tiện cho học sinh và nhân dân đi lại trong 

mùa mưa lũ”.  

T ả      

Dự án Nhà máy chế biến nông sản hữu cơ Đại Nam – Ong Biển của Công 

t   NHH Đại Nam - Ong Biển Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt chủ 

trương thực hiện tại Quyết định số   68 QĐ-UBND ngày 20/5/2019. Theo đ , 

toàn b  diện tích dự kiến thực hiện dự án là 50ha, trong đ  chu ển mục đích sử 

dụng đất 9 ha ( ,  ha đất trồng lúa;  ,  ha đất rừng phòng h ). Tiến đ  hoàn 

thành giai đoạn 1 là tháng 10/2019.  

 iến đ  triển khai thực hiện dự án Nhà máy chế biến nông sản hữu cơ Đại 

Nam – Ong Biển diễn ra chậm. Đến nay, Dự án chỉ đang thực hiện công tác giải 

phóng mặt b ng, chậm so v i thời hạn hoàn thành giai đoạn   là hơn 26 tháng, 

chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo qu  định tại Điều 43, Luật 

Đầu tư 2020.  

Căn cứ các qu  định của pháp luật về đầu tư, Qu ết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đ  c  các Công văn số 750/SKH-

DN ngày 4/5/2021; số 1026/SKH-DN ngày 3/6/2021, số 1468/SKH-DN ngày 

12/7/2021 gửi Công ty  NHH Đại Nam - Ong Biển Quảng Trị, đề nghị thực 

hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư, báo cáo theo định kỳ, thực hiện điều chỉnh tiến đ  

và rà soát các kh  khăn, vư ng mắc.  u  nhiên, đến na  Công t  không c  văn 

bản phản hồi v i các n i dung hư ng dẫn, đốc thúc của Sở. 

* Các vi phạm của Công ty về đầu tư như sau: 

- Không thực hiện chế đ  báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện 

các dự án theo qu  định tại Khoản 2, Điều 72, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 

ngày 17/6/2020. 

- Không thực hiện thủ tục đảm bảo thực hiện dự án theo qu  định Điều 

43, Luật Đầu tư số 6  2020 QH 4 ngà   7 6 2020 và Điều 26, Nghị định số 

   202  NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. 

- Chậm tiến đ  so v i chủ trương đầu tư được cấp (Giai đoạn 1: hoàn 

thành tháng 10/2019, tuy nhiên hiện na  Công t  đang thực hiện các chỉ đang 

thực hiện công tác giải phóng mặt b ng).  

Như vậ , Công t  đ  vi phạm quy định theo Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5, 

Điều 13 của Nghị định số  0 20 6 NĐ-CP ngày 1/6/2021 của Chính phủ về quy 

định vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đ  c  Công văn số 23/SKH-DN ngày 6/1/2022 gửi 

UBND huyện Hải Lăng về việc phối hợp quản lý, giám sát các dự án đầu tư trên 

địa bàn huyện Hải Lăng.  rong đ , Dự án Nhà máy chế biến nông sản hữu cơ 

Đại Nam - Ong Biển của Công t   NHH Đại Nam - Ong Biển Quảng Trị thu c 

danh mục dự án chậm tiến đ , đưa vào rà soát, thu hồi. 

 rong năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên 

ngành có sự tham gia của đại diện l nh đạo UBND huyện Hải Lăng để tiến hành 
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kiểm tra tình hình thực hiện dự án và hư ng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục 

liên quan đến dự án đúng qu  định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xâ  dựng... 

 rường hợp nhà đầu tư không c  khả năng, mong muốn tiếp tục thực hiện dự án, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấm dứt dự án theo 

đúng qu  định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 48 Luật Đầu tư “Nhà đầu tư không ký 

quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo qu  định của pháp luật đối v i 

dự án thu c diện đảm bảo thực hiện dự án đầu tư”. 

3. Trụ sở UBND xã Vĩnh Long hiện nay thiếu phòng làm việc, chưa đảm 

bảo theo tiêu chuẩn xã loại 2, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư để đạt chuẩn. 

Cử tri thị trấn Diên Sanh (Hải lăng) đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng trụ 

sở làm việc các xã sáp nhập.  

T ả      

 ề vấn đề hỗ trợ đầu tư xâ  dựng trụ sở làm việc của các x , UBND tỉnh 

đ  c  văn bản số 2635/UBND-TH ngày 25/6/2021 giao Sở Xây dựng lập Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng m t số trụ sở cấp x  trên địa bàn 

tỉnh. 

Ngày 09/9/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư c  văn bản số 1999/SKH-TH 

tham gia ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (theo đề nghị của Sở Xây 

dựng tại Tờ trình số 1203/TTr-SXD ngày 11/8/2021 về việc đề nghị thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng m t số trụ sở cấp x  trên địa 

bàn tỉnh).  rong đ : đề nghị Sở Xây dựng phân tích làm rõ tiêu chí lựa chọn 09 

trụ sở x  trong giai đoạn 2021-202 ; đồng thời, xem xét các đề nghị của cử tri 

về việc xây dựng trụ sở m i cho các xã sáp nhập để cán b  và nhân dân thuận 

tiện trong công tác.  

Hiện nay, Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư xây dựng các Trụ sở làm việc cấp x  trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh thông qua. 

4. “Cử tri xã Hải Phong đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phân bổ thêm kinh 

phí hoạt động cho các xã sáp nhập và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở hạ tầng, 

giao thông nông thôn bị xuống cấp do ảnh hưởng lũ lụt của năm 2020; là vũng 

thấp trũng, kiến nghị tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí chương trình mục tiêu quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông 

nông thôn bị xuống cấp, ảnh hưởng sụt giảm tiêu chí nông thôn mới về giao 

thông nông thôn”. 

T ả      

Giai đoạn 2016-2020, việc hỗ trợ các công trình hạ tầng nông thôn được 

sử dụng phần l n từ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

 u  nhiên, giai đoạn 2021-202  các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được 

phân bổ kế hoạch vốn trung hạn và chưa phê du ệt nguyên tắc, tiêu chí phân bổ 

vốn do đ  chưa c  cơ sở để hỗ trợ. Để giải quyết nhu cầu cấp thiết cho người 

dân, đề nghị UBND huyện Hải Lăng lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trên địa 

bàn và nguồn vốn phân cấp cho huyện quản lý để thực hiện. 



4 

 rên đâ  là báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 

6, HĐND tỉnh khóa VIII, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu:   ,  H. 

GIÁM ĐỐC 
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