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BAO CÁO
Kt qua giãi quyt các ' kin, kin ngh cüa en' tn
Kinh gui: Hi dng nhân dan tinh khóa VII, kS' h9p thu 16.
Ti kS' h9p thu 13, FJDND tinh khóa VII, UBND tinh nhn &rçlc các kin cü
tn trong toàn tinh phãn ánh ye các van dê lien quan den các 1Inh vrc: nông nghip,
tài nguyen và môi tru&ng, giao thông và các van de xA hi...
UBND tinh báo cáo kêt qua giái quyt các ' kin, kin nghj cci tn các vn d
thuc thâm quyên cüa UBND tinh nhu sau:
I.

NHOM Y MEN YE LiNH VIXC NONG NGHI1P:

1. Cfr tn Vinh Lam (Vinh Linh) kin nghj tinh quan tam chi tin h trq
cho ngirôi dan v d!ch bnh Lör mom long móng xãy ra trén gia sue và cfr tn các
xã cüa huyn Triêu Phong, thj xã Quãng Trj và Vinh Linh kien nghj v h trq
cho ngtr?ii dan bi thiét hal do dlch tã 1cm Châu Phi.
Näm 2019, djch Lci mm long móng (LMLM) xáy ra ti 106 h chän nuôi ti
cac huyên Vrnh Linh, Hãi Lang, Gio Linh, Triu Phong, Cam L, thj xâ Quáng Trj và
thành phô Dông Ha phãi tiêu hciy 1.428 con lcm các 1oi, tong trçng li.rqng tiêu hüy
61.073 kg. Djch tá 1cm Châu Phi xãy ra tai 10.798 h chän nuôi tai 543 thôn cüa 119
xà, ph'irOng, thj trân thuc 09 huyn, thj xà, thành phô và huyn dáo Con Co. Tong so
1cm mac bnh và dã tiêu hüy là 54.547 con.
D h trg cho ngiii chãn nuôi bj thit h?i do djch LMLM và DTLCP xãy ra vào
nãm 2019, UBND tinh dâ chi d?o S NN và PTNT hi.ràng dn các dja phi.rng hoàn
thin ho sa dê nghj h trç cho các h chän nuôi 1n bj tiêu hOy do djch bénh, dng thcii
rà soát, tong hçip, báo cáo UBND tinE, S& Tài chinh xem xét, cap kinh phi h trçi dê
khôi phiic san xuât. Tuy nhien, do so luçmg h có 1cm bj bnh phãi tiêu hOy trong näm
2019 cüa các dja phucing rat IOn (gan 11.000 h) và tong kinh phi h trçi len den gân
89 t dong nén chia lam nhiêu dcit theo thai gian và mcic ho trçm theo quy djnh.
Dn nay dã chi trá xong toàn b kinh phi h trçY tiêu hUy 1cm bnh do djch
LMLM và DTLCP den ngày 3 1/12/2019. NguOi chãn nuOi trén dja bàn toàn tinh
Quãng Trj dâ nhn di.rçic kinh phi ho trçY tiêu hüy 1cm bnh do djch LMLM và DTLCP
cho danh sách dã chôt den ngáy 31/12/2019.
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Ttr ngày 01/01/2020 dn nay, vn chua có van bàn hung dn v chinh sách h
tr 1?n tiêu hüy do DTLCP. Tiêp tic triên khai các van bàn chi dao cüa Thu tuàng
ChInh phü, Bô Nông nghip và PTNT, UBND tinh sê chi dao 1p ho sq tiêu hüy dOi
vIi các h có 1cm tiêu hüy do bnh DTLCP dé lam car s& h trçl cho ngix&i chãn nuOi
bj thit hi khi có chInh sách ho trq mOi.
2. Cu tn các xã Hãi Son, Hal Qué phãn ánh cong tác dn din di thüa, tIch
tu ruông dt dà dã du'çc chInh quyn các cp quan tm chi dio, HOND huyn
cung cia ban hành chInh sách h trçr nhrng tin d thuc hin con chm, hiu qua
dit durqc chira nhir mong dci.
Viêc dn din, dM thüa, tIch tii rung d& là diu kin thun lqi d dy rn.nh
vic car giâi hóa, to chirc san xuât nôngnghip quy mô IOn, ben v1mg, thüc day sir
chuyên djch car câu lao dng, to tiên dê dê phát triên nén nông nghi hindi có
lien két vOi cac Doanh nghip tIr khâu san xuât cho den tiéu thii san phâm. Dê Co car
sO ban hành các chinh sách tIch tii, tp trung dat dai trên dja bàn tinh dam bào tInh
pháp l và áp diing hiu qua, UBND tinh së tiêp tiic nghiên ctru trInh I-IDND tinh xem
xét ban hành Nghj quyêt khi Nghj djnh ye tich ti,i và tp trung dat dai trong nông nghiêp
di.rçic ban hành (B Tài nguyen và MOi tnrmg dang tham miiu ChInh phO ban hành
Ngh djnh tIch tii và tp trung dat dai trong nông nghip). Dé h trg nông dan day
nhanh tiên d don diên dOi thOa, tIch ti rung dat, xây drng cánh dông IOn trên dja
bàn, UBND tinh chi do UBND huyn Hãi Lang tp trung chi dao thirc hin Nghj
quyêt so 08/NQ-1-IDND ngày 24/7/2018 cOa HDND huyn Hãi Lang ye chinh sách h
trç don diên, dôi thOa, tIch ti rung dat trên dja bàn huyn giai doan 2019-2021.
Hin nay Bô Tài nguyen và MOi tnr0ng dang dir tháo trinh ChInh phü ban hành
Nghj dlnh quy djnh ye tp trung, tIch tii dat dai cho san xuât nông nghip, sau khi Co
Nglij djnh ban hành và các van bàn huOng dn sê tiên hành chi dao thrc hin dông b
tren dja bàn tinh.
3. Cir tn phirong 1 (thj xa Quãng Trj) kién ngh v vn d st hr bO' song
gay ãnh htr&ng nghiêm trong den tInh ming và tài san ella Nhân dan. D nghj
tinh quan tam chi do các co quan có thãm quyên xli' J sóin. Cii' tni xã Triu
Giang phãn ánh hiên nay bO' song Thch Han khu viyc thôn Tin Kiên cia bi siit
10' nng vào gn sat chan du'O'ng giao thông và sat chân bia di tich Ijch sir cách
ming, dé nghj sóm ho trçr vn dé xây kè chông sit to' 0' khu virc nay bão dam an
toàn cho các cong trinh và nhà & dan dr.
Trong nhng vüa nàm qua, duói tác dng cüa thiên tai và bin di khI hu, hin
tuqng sat 10 bO sOng, bO bién dã dién ra khá nghiém trQng tai nhieu dja phuarng trén
dja bàn toàn tinh. Trongnam 2019, UBND tinh bô trI 14,9 t' dong tir nguôn h trq
ngân sách trung uarng khàc phiic hu qua thiên tai näm 2019 dê mi tiên xir l sat 10 tai
mt sO khu vmrc khân cap doe 02 b sOng Thach Han qua da bàn thj xa Quáng Tn,
huyn Triu Phong và thành phô Dông Ha, trong do, CO vj trI thuc khu phO 1,
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phtx&ngl, thj xã Quãng Tn (0,4km) và thôn Phü M5 Kiên, xã Triu Giang, huyn
Triu Phong (0,25km) nhu theo kin nghj cüa ci tn.
Hin nay, HDND tinh dA phê duyt báo cáo d xuAt chü trucing du ttx ti Nghj
quyêt so 06/NQ-HDND ngày 21/4/2020; Chü dâu tu (Ban QLDA Dâu tti xây dirng
cac cong trinh Nông nghip va PTNT) dang triên khai các ho sa, thu ti1c pháp l dâu
tu xây drng theo quy dj.nh. Dr kiên triên khai thi cong hoàn thành các tuyên kè
chông sat 1â trong näm 2020.
4. Cir tn các xã Triêu Trung, Triu So'n, Triêu Tài, Triêu Lang, Triu Van,
Triêu An, Triu Hôa... dé ngh các cap quan tam cung cp ngun ntr&c such dê
bà con yen tam sir thing sinh hoit hang ngày dam bão cho sire khOe, vi nguôn
nu'4Yc & các xã da bi ô nhiêm nng.
TInh dn ngày 31/3/2020 các s 1iu v cp nuàc sinh ho.t nông thôn cUa huyn
Triu Phong nhu sau:
- T 1 h gia dInh sir diing nuâc hçp v sinh cüa huyn Triu Phong dat:
95,40%. Dôi vi các xã nói trên, xa dat t' 1 cao nhât gôm xâ Triu Trung, Triu Son,
Triu Lang, Triu Hôa (dat 100%); xã thâp nhât là xa Triu Van dat 98,17%;
- T l h gia dInh sr ding sir diing nuc sach dat quy chun k5 thut Qu& gia
cüa huyn Triu Phong dat: 52,53%. DOi vâi các xâ nói trên, xA dat t 1 cao nhât là
xâ Triu Son (dat 61,05%); xâ thâp nhât là xà Triu An dat 23,07%.
UBND tinh Quãng Trj cIa chi dao 1p "Di xut dir an niióc sach và v sinh nông
thôn ben vffiig và chông chju vi biên dôi khI h.0 tinh Quáng Trj" von vay Ngãn
hang The gi6i (WB); trong do có cap ntrOc sach cho các xà vüng Dông Triu Phong
(bao gôm Ca xà Triu Van, Triu An, Triu HOa).
UBND tinh sê chi dao UBND huyn Triu Phong tip t1ic sü d%ing nguôn von
Chrnmg trInh MTQG xây dxng nông thôn rnâi; tranh thu các nguôn von cüa các
Chucmg trInh, Dir an khác và huy dng nguôn lirc trong nhân dan dâu Px nâng cap,
süa chtra và xây drng cOng trInh cap nuc phü hqp vói diêu kin c1i the cüa dja
phiiong minh clé cài thin nguOn nuâc cho ngri dan.
tn phãn ãnh vn d hang nhái, hang giã, kern cht krqng tràn an
trên thi trir&ng, trong dO cO các 1oi thuôc bão v thtrc vt gay thit hi dn tiêu
dãng và san xuât ella ngtrO'i dan. KInh dé nghj các ngành chirc näng tinh tang
cirô'ng cong tác kiêm tra và các bin pháp xir ly dê hn chê van dé trên."
Cong tác thanh tra, kim tra 4t tu nOng nghip phiic vi san xu.t dugc lirc hiqng
chuyên ngành triên khai djnh k9, dt xuât cIA kjp thi phát hin và xr 19 ngAn chn
các hành vi buOn bé.n thuOc BVTV, phân bón không dung quy djnh và kjp thai xir 19
nghiêm cac h?inh vi vi ph?m.
5. Cfr

Trong 6 tháng du närn 2020, Sâ Nông nghip và PTNT dA t chirc 03 dct thanh
tra, kiêm tra ye quãn 19 thuôc báo v thirc 4t và phãn bón trén dja bàn tinh, k& qua
chua phát hin vic buOn ban, sü ding thuOc bào v thrc vt ngoài danh mic, thu&
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BVTV cam sü ding ti Vit Nam, thuc giãthuôc kern chit luqng gay thit hi trong
san xuât. Dông th?ii chua than ducc kiên phàn ánh ye chat luqng vt tu nông
nghip nói chung và thuôc báo v thrc vt nói riéng tr các dja phuo'ng.
D kjp thi phát hin, ngän chn hành vi buôn ban thu6c BVTV tràn lan không
dü diêu kin, thuôc già, kern chat krçmg, UBND tinh së tiêp tiic chi do UBND cap
huyn, dc bit là cap xâ phôi hcip cht chë vOi Thanhtra S Nông nghip, thanh tra
Chi ciic Trông tr9t và BVTV dê thirc hin cong tác kiém tra giám sat vic buôn ban,
si:r dung thuôc BVTV cüa ngui dan trên dja bàn quán l; Dông thi, thông tin kjp
thai ye tInh hInh buôn ban, sü d1ing thuOc BVTV già, kern chat krçing trén dja bàn dê
kjp thLxi x1r i.
6. Cfr tn xä Hic NghI và các xã trên dla bàn huyn Dakrông kin ngh tinh
quan tam bóc tách, chuyên dôi din tIch dat cüa ngirôi dan dã trông cay lãu 11am
ti các thôn Cirp và La To thuc quãn 1 cüa Khu bão ton thiên nhiên Dakrông
dé giao 1i cho ngirôi dan san xuãt.
Can Cu Quy& djnh s 3359/QD-UBND ngây 05/12/2017 cüa UBND tinh Quãng
Trj ye vic phê duyt phung an rà soát chuyên dôi dat rirng phàng h dâu nguôn It
xung yêu sang quy hoch phát triên rung san xuât trên dja bàn tinh Quãng Trj; Quyêt
djnh so 2773/QD-UBND ngày 11/10/2919 cUaUBND tinh Quâng Trj ye vic phê
duyt hiu chinh so lieu din tIch chuyên dôi dat, rirng phông h dâu nguôn it xung
yêu sang quy hoch phát triên rfing san xuât trên dja bàn tinh Quãng Trj; hu)'n
Dakrông dà duçic UBND tinh phê duyt phuong an chi tiêt chuyên dôi vOi tong din
tIch là 2.001,6 ha (UBND huyn: 699,86 ha; BQLRPH Huóng Hóa — Dakrông:
1.301,2 ha). Hin ti, BQLRPH Huàng Hóa- Dakrông dà bàn giao toàn b din tIch
trên cho dja phuo'ng quãn l và UBND các xã có lien quan dà tiêp nhn.
Vic ci'itri xã Hüc NghI và các xà trên dja bàn huyn Dakrông kin ngh khOng
näm trong dOi tirçlng rà soát theo Quyêt djnh so 3359/QD-UBND ngày 05/12/20 17
cüa TJBND tinh Quâng Trj, my nhiên, vi day là din tIch thuc quy hoch rfrng dc
diing do Khu BTTN Dakrông quán l. Hin nay, TJBND tinh dang giao Sâ NN và
PTNT cüng do'n vi tu van chü tn rà soát quy hoach 03 loi rCrng, thai gian hoàn thành
vào tháng 12/2020 và kiêrn tra, rà soát kiên nghj cüa cir tn xA Hüc NghI va cac xã
trén dja bàn huyn DaKrông, nêu có dat trOng và Lut Lam nghip cho phép thI se
xem xet xu 1 phü hçp vth th%rc tin và dung quy djnh pháp 1ut, gop phân phát tniên
KTXH cüa dja phuong.
IL NHOM MEN yE LiNH VU'C GL&O THÔNG V4N TAI:
1. Cu' tn xã Cam An (huyn Cam L) kin nghj: Sau khi náng clip Quc 1
1A qua dja phn xä Cam An, nhiêu cong thoát nwvc dt không hçrp 1 nên
khOng phát huy hiu qua; các diem vuôt ni tu quôc Jo vào các dtrô'ng giao thông
ni thôn qua cao gay mlit an toàn và thu'ô'ng xãy ra tai nn giao thông. KInh d
ngh tinh chi dao kiêm tra và có hithng khac phiic to diêu kin di ku và ATGT
cho ngirôi dan.
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Tuyk du&ng Quc 1 1 qua dja bàn tinh Quàng Trj là tuyn &r&ng do Tng Ciic
Dixing bO Vit Nam üy quyên cho Cjc Quãn l ththng b II quân l, CM Cijc dtthng
b 11.5 là don vj trrc tiêp theo dOi quãn 1; dir an nâng cap m& rng quôc 1 1 qua dja
bàn tinh Quàng Trj dA phát huy hiu qua khai thác, dam bão an toàn giao thông. Qua
kiên phãn ãnh cüa cü tn, UBND tinh sê chi do Ban ATGT tinh chU tn kiêm tra xü 1,
phôi hcip vâi Ciic Quãn 1 di.thng b II, CM Cc dung b 11.5 tiên hành kiêm tra dé dê
xuât Tong citc Diràrng b Vit Nam, B GTGT xem xét giãi quyêt.
2. Doin throng quc lô 1A qua trung tam thành phô Bong Ha mt d tham
gia giao thông cüa các loii phu'ong tin qua nhiêu, dc bit là các loi xe có tãi
trong lo'n nên thuô'ng xãy ra mat an toàn và tai nn giao thông. Be nghj tinh
sóm quy hoich và thirc hin dirrng tránh qua thành phô Bong Ha, dng thôri
xây dng them các tuyên dirô'ng giao thông ô khu vtrc phi.i cn thành phô dê
thông thoáng ni do và khãc phiic tInh tring trén.
Vé ni dung nay, ngành GTVT dã quan tam den ATGT và xây drng co SO h
tang ducic Tinh di.ra vào quy hoach phát triên giao thông vn tâi giai doan 2020 tam
nhIn den 2030. Thirc hin theo tinh than Nghi Quyêt Dai hi tinh Dãng b Ian thO
XVI cUa Tinh, dê xây drng tuyên tránh thành phô Bong Ha. Ngày 07/3/2018, B
GTVT dA có Quyêt djnh so 449/QD-BGTVT phê duyt dieu chinh diem dâu Dii an
Tuyên tránh Quoc l 1 doan qua thj xâ Quãng Trj dê triên khai dâu tu xây dirng 02
doan, gôm: Doan nôi tr Quôc l 9 ye cãng COa Vit (Km10+187/QL9) den giao
dung PhixOng 2 - BOng Luong - Bong L và doan nôi tr thrOng Nguyn Hoàng den
két nOi vâi Quoc 1Q 1 tai Km763+178/QL1, tong chiêu dài 5,02km dê thi Cong tuyên
tránh thành phô Bong Ha cho den nay dâ bàn giao dua vào sO diing. Trong tuyên
thrOng tránh nay, phãi kêt hçp di trOng 4,27km thuc dr an OMS do SO Kê hoach và
Dâu tu lam chü dâu tir; doan thrOng nay là doan thrOng PhuOng 2 - Bong Lucmg Bong L dang thi cong di dang (dài 4,27km). Nhà thâu thi cOng dang dâynhanh tién
d thi cong hoàn thành. Sau khi hoàn thành sê nôi thông tr Quôc 1 9 ye câng Ci:ra
Vit den Km763+178/QL1 (truOc tram thu phi BOT TrirOng Thjnh), dài 9,3km.
Be hoàn thành dir an thrOng tránh phIa Bong thành phô Bong Ha theo tinh than
Nghj Quyet Dai hi tinh Dáng b lan thO XVI cüa Tinh, i.ru tiên dâu tu hoàn thành
giai don den näm 2020. Di,r an con 1?i doan tO Dôc Miêu den Km10+187/QL9 và
doan ttr Nam câu Song Hiêu den Bàc câu Lai PhirOc; trong thOi gian qua, UBND tinh
dâ nhieu van bàn gui Thu tuOng ChInh phO, các B ngành lien quan dê tim kiên
nguOn von thrc hin dâu tu các doan con lai; hin dang chO kiên chap thun cña
ChInhphü.
Be xây dirng them các tuyen thrOng giao thông 0 khu virc phi cn thành phô,
thông thoáng ni do thuc quy hoach cOa thành phô Bong Ha và thành phô Bong Ha
quãn l; UBND tinh s tiêp t%ic chi dao SO GTVT sê phôi hqp vOi UBND thành phô
Bong Ha và co quan lien quan tiep tiic tim kiêm, dê xuât nguOn vOn de dâu tu.
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3. Y kién cfr tn phãn ãnh cm tn phir&ng An Don (thi xa Quãng Tr) kin
nghj tinh chi dmo dê thi cong du'ô'ng Ciru h cthi nIn An Don don tin Quc 1
1A len Trii s& UBND phiro'ng An Don dé to diêu kin cho Nhân dan di 1i
Dir an Du&ng ni tü cu Thch Han dn trung tam phuông An Don, thj xA Quãng
Tn dtrçic phê duyt chü trwmg dâu tis ti Nghj quyêt so 135Q, ngày
31/5/2017 cüa HDND tnh, duçjrc phê duyt Báo cáo nghiên ciim khá thi ti Quyet djnh
sO 25 14/QD-UBND ngày 30/10/20 18 và phê duyt diêu chinh, bô sung phân k5' dir an
dâu tu tti Quyêt djnh so 1483/QD-UBND ngày 14/6/2019 ciia UBND tinh vó'i tong
mirc ctâu tu 80.000 triu dông, thiic hin tü näm 2018-2022 Va phân kS' dâu tu thành 02
giai don.
Giai domn 1 (2018-2020) dã duçic UBND tinh Quãng Trj phé duyt thit k bàn
ye thi cOng và dtr toán ti Quyêt djnh so 2563/QD-UBND ngày 25/9/2019, thrc hin

các hang miic cong vic chü yêu sau: Hoàn thin mt di.r&ng bêtOng nhra dày 7cm,
rng 3,5m tü Km0+192,22 ± Km 1+827,47 (tü gác chän duing sat den nôi vào duông
be tOng xi mãng dã có ngay t?i nhà th An DOn); Süa chcta hoàn thin câu 03 nhjp21 m
t?i Km1+656,58 và câu 01 nhjp2lm tai Km5+596,67 dê thông tuyên.
Sau khi ducyc b tn vn, Ban QLDA t chirc lira ch9n nhà thu, k hçip dng xây
lap và bàn giao mt bang cho Cong ty cô phân Thành An (dan vj thi công) triên khai
th%rc hin thi cOng tü ngày 21/11/2019 vth tiên d thirc hin hcip dông den ngày
31/12/2020. Theo kê hoach thirc hin, di,r kiên den 30/6/2020 së hoàn thin mt dixO'ng
B.I'N h.t trung doan ti.r Km0+192,22 (dau tuyên) ~ Km1+827,47 (nha thä phtring An
Don) và câu 03 nhjp tai Km 1+656,58 dé dam báo thông tuyen phiic viz nhân dan di lai.
Den 3 1/12/2020 sê hoàn thin các hng m1ic can lti theo ding mic tiêu dir an dã dê ra.
III. 1OM MEN yE LiNH VI)'C VAN HOA XA HOI:
1. Cir tni thj xa Quãng Tn có kin ye vic dy them, hçc them dja bàn
thj xã vn din ra rt phô bién. Be nghj ngành Giáo dic dào to có phiroiig an
quãn i tot vn d diy them, hQc them dñng quy djnh cüa Bô Giáo diic.
Hin nay, vic t chiic dy them h9c them tnên dja bàn thj xã Quáng Trj du
có sir quán l theo quy djnh, các dan vj có tO chrc dy them h9c them hin CO ti TX
Quãng Trj gôm: THPT Thj xã Quâng Trj (35 giáo viên, 47 lOp, 1135 luçyt h9c),
THPT nguyen Hu (17 giáo viOn, 22 lOp). TT GDNN-GDTX thj xa lien kêt trung tam
ngoi ngt Smart English mO lOp dy ngoi ngü. TH&THCS L Tir Tr9ng,
TH&THCS Luong The Vinh, THCS Thành Co có tO chüc DTHT (giây phép tO chüc
hot dng dy them, h9c them dang cOn hiu hrc). Trithng PTDTNT tinh không t
chOc dy them h9c them. COng tác quãn Ii, chi dao cüa Lành dao các don vj dOi vOi
hoat dOng day them, hoc them Ia tich cuc, kip thai va dat hiêu qua, tu khâu huang
dan, thâm djnh diêu kin, k)2 dan dông cho dy them tnong vâ ngoãi don vj den yjéc
dOn dOe, kiêm tra hoat dng day them, hoc them. Ban quãn l' day them, hçc them
các don vj to chic các cuc h9p, tuyên truyén các quy dnh ye day them, h9c them,
huOng dan hc sinh lam don, bô tn thii khóa bieu, phOng h9c, tO chirc kiem tra, chãn
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chinh hoat dng dy them, hçc them, triM khai vic thu, chi, quyt toán theo dimg quy
djrih. Các giáo viên tai các dan vj có dy them thirc hin nghiêm tüc các van bàn chi
dao cUa B GD&DT, UBND tinh, Sâ GD&DT ye cong tác dy them, h9c them. Giáo
viên dy them luOn neu cao thüc, dao dirc nghê nghip, hoàn thành trách nhim
giãng dy và giáo d%ic hQc sinh trong và ngoài gi?:i chInh khóa, chuân bj k ni dung,
phixang pháp day h9c phU hçip vOi dôi tuqng h9c them. Tuy nhiên van con hin tu9ng
mt so giáo viên nghi hun, sinh viên ra trirtng chua có vic lam trén dja bàn thj xà có
to chüc DTHT tai gia dInh.
Dê tiêp tiic thirc hin nghiêm quy djnh ye dy them h9c them, thôi gian tâi
UBND tinh sê clii dao S& Giáo dic và Dào tao tiêp tiic th%rc hin các giâi pháp dê
quãn l tot han van dê dy them h9c them trén dja bàn Thj xà Quãng Trj và trên dja
bàn toà.n tinh.
2. Y kiên cüa cir tn xã Vinh Tü, huyn Vinh Linh phãn ãnh tlnh trng thiêu
giáo vién & các cap h9c chm thrç'c kbàc phc, nên dã ãnh hir&ng den chat hrqng
dyvàhçc.
Hin nay giáo viên trong toàn huyn Vinh Linh cOn thiêu 42 chi tiêu so vâi dlnh
müc ducc giao, không dáp irng dü giáo viên dê giâng dy và to chrc day h9c 2
buôi/ngày dôi vth cap tiêu hQc.
UBND tinh s chi dao UBND huyn rà soát quy mô truong l&p, di ngü dê có kê
hoach trInh S& Ni v sam thông nhât tuyên dimg viên chi.rc dê bô tn kjp thai cho các ccx
s& giáo diic theo hu&ng phOng GD&DT huyn VTnh Linh tham mini UBND huyn to
chi'rc sap nhp hal truang trên dja bàn xâ thành Trithng TH&THCS và LJBND huyn
nghiêm tCic thrc hin có hiu qua Quyêt djnh so 3735/QD-UBND ngày 3 1/12/2019 cOa
UBND tinh ye Ban hành quy djnh diêu dng luân phiên giáo viên cong tác trong các
dan vj sir nghip giáo dic cOng 1p tr ncxi thüa den nai thiêu tren dja bàn tinh Quàng Trj
de dam bão dü sO lirçxng và ccx câu di ngü.
3. Ho xung quanh Thành Co có Ong dn ntró'c tir kênh thüy loi Nam Thch
Han vào ho Thành Cô, nhu'ng Ban quãn I di tIch Thành Co khOng sü' ding, tie
h khô nuoc lam thng áp hrc tu phIa bo kè nên st b thu'&ng xuyên, cO mçc
nhiêu, gay ô nhiêm môi trirong. Be ngh Tinh chi do Ban quãn l di tich v sinh
ho Thành CO to cãnh quan môi trtr&ng cho bô rnt th xã và du khách den
thám viêng Thành Cô; Thu'O'ng xuyên cho niroc tu ông dan tu ông dn nir&c tir
kênh thüy 19i Nam Thch Han chãy vào ho tránh tie tInh trng khO nithc, nhäm
gop phn vào vic chinh trang dO th cüa thi xa.
* Vê h thông dan nixac tr kenh thüy 1i Nam Thach Han vào HO xung quanh
ThànhCO:
- Kenh muong dan nuóc tcr kênh Ni den ho xung quanh Thành Co duqc xây
drng hoàn thành và dua vao khai thác, si.r ding tr tháng 6 näm 2011. Trong thai gian
tr näm 2011 - 2017, nguOn ni.ràc cap vào hO Thành CO thu&ng xuyên, dü lap kin mt
hO vào müa khO. Tháng 3/2017, Trung tam Phát triên qu dat thj xã Quãng Trj th?c
hin hang mi1c di dai tuyên Ong cap nuOc vào ho Thành Co thuc dir an Ccx so ha
tang kim quy hoach bô trI tái djnh cu tuyen tránh QuOc 1 1 A doan qua thj, xâ Quãng
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Trj. Qua trInh thi cOng, nghim thu, hoàn trá cong trInh, chü dAu tu không thông báo
cho Trung tam Quãn l Di tIch và Báo tang biêt dé phôi hçip kiêm tra. Tü do den nay
có hin tuçrng nuâc vào ho Thành Co chm, không dU cap nuâc nhu nhUng näm
truâc do. Ngay 30-31/5/2020, Trung tam Quãn 1)2 Di tIch Va Bão tang dä yéu câu chü
dâu tu và dan vj thi cong phôi hcp xü 1)2. Do sau khi hoàn thành vic lap dt du?rng
ông, 4cm vj thi cong dã không ma het các van xã nuac nên dan den tInh trng thiêu
nuâc. Den nay, dan vj dâ khäc phiic, nguôn nl.râc tü kênh Ni vào Thành Co dam bão
yêu câu.
* COng tác v sinh hO Thành Cô, to cãnh quan môi trung
Cong tác v sinh, cat cô, chäm soc cay xanh cho toàn b khuôn viên và lông ho
nhãm tao cãnh quan môi trung tai di tIch Thành Co Quáng Trj thirc tê rat di.rqc quan
tam. Trong nhng nãm qua dan vj quãn 1)2 Trung tam Quãn 1)2 Di tIch và Báo tang
thuang xuyén thrc hin lam cho b mt di tIch ngày càng xanh, sch, dp, dugc cac
doàn lâ.nh dao Dâng, Nhà nuâc và du khách den thãm viêng hãi lông. Hang näm
ngoài nguôn kinh phi duçic cap là 160 triêu dOng dé chäm sOc cay, cat có, v sinh
khuôn viên, di tIch Thành Co dà; lam tOt cong tác phôi hqp vai Tiêu doàn 43, mt so
4cm vj h trq thuc hin nhim vii v sinh, vat bèo lông ho... gOp phân lam dep cánh
quan, môi tru0ng. UBND tinh sê chi do S Van hóa, The thao và Du ljch chU )2 hcm
v sinh lông h, hoàn thành truâc 15/7/2020 và chü )2 các bin pháp duy tn gitt v
sinh và cành quan khu vijc di tich.
IV. NHOM V MEN yE LINH VU'C NOI VU - PHAP CHE:
1. Cii tn các phu*ng (thành ph Bong Ha), cii tn x Xy (Hu'O'ng Hóa), cii
tnixã Vinh Tii (Vinh Linh) kin ngh: Khoán kinh phI hot dng di vol doàn
the 8.000.000 4/to chu'c/nam Ia qua thap khong dap trng krnh phi hoit dçng, de
nghj tinh xem xét tang mfrc khoán kinh phi và gi& nguyen khoán kinh phi hot
dng cho các to chüc chInh trj - xa hi cap khu ph6 là 5.500.0004/nàm.
Thrc hin Nghj djnh sO 34/2019/ND-CP ngày 24/04/2019 cüa ChInh phü ye
scra dôi, bô sung mt so quy djnh ye can b, cOng chüc cap xa và ngui hoat dng
không chuyên trách cap xà, thôn, to dan phô; Thông tusô 13/201 9/TT-BNV ngày
06/11/20 19 cOa B Ni vij Ht.ràng dn mt so quy djnh ye can b, cong chtic cap xã
và ngithi hot dng khOng chuyên trách a cap xA, & thôn, to dan phô; s& Ni vj dã
tham mi.ru UBND tinh dii thão Dé an, trinh HDND tinh thông qua Nghj quyêt sO
1 8/2020/NQ-HDND ngày 21/4/2020 cüa HDND tinh ye quy djnh so 1ung, chüc danh,
müc phi cap và phii cap kiêm nhim dôi vai nh&ng nguai hot dng không chuyên
trách cap xa,o thôn, to dan phô; khoan kinh phI hoat dngdOi vOi các to ch'rc chInh
trj - xä hi cap xã; ho tr kinh phI hoat dng dOi vai các tO chc chInh trj - xã hi &
thôn, to dan phô; quy djnh müc bOi duôrig dOi vOi nguai trrc tiêp tham gia cong vic
cOa thOn, tO dan phô tren dja bàn tinh Quãng Trj, theo dO mirc khoán kinh phi hoat
dông dôi vai doàn the dà tang len 12.000.0004/tO choc/nam Va giCi nguyen khoan
kinh phi hot dng cho các tO chic chInh trj - xa hi cap khu phO là 5.500.000dlnam.
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2. Cu tn thanh pho Bong Ha va cir tn xa Vinh Lam (Vinh Linh) kien
ngh: Theo Ngh 34/20191NB-CP ngày 24/4/2019 ella ChInh phIl và thr thão Nghj
quyet cua HDND tinh Quang Tr! thi che d9 phii cap doi voi mçt so nglro'i hott
dng không chuyên trách r pharô'ng và khu phô qua thp, tru'&ng mt so doàn
the khu phô không có phii cap, trong khi khi hrçrng cong vic tang len sau khi
nhâp khu phô.
A
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sap

UBND tinh dang xem xét trInh trInh HDND tinh thông qua D an thirc hin
Nghj quyêt so 18/2020/NQ-HDND ngày 21/4/2020 cüa I-IDND tinh, theo do ti Diem
c, Khoãn 1, Dieu 2 và Diem b, Khoân 2, Diêu 2 dA quy djnh chê d phi cap dôi vOi
mt so ngrxi hot dng không chuyên trách cap xâ, & thôn, to dan phô cao hn mirc
khoan cüa Trung uGng và phü hçp vOi diêu kin ngãn sách cIla tinh.
3. Cir tn xä Vinh TIl kiên ngh thirc hn chIl triro'ng Cong an chInh quy
lam Truo'ng Cong an xä, nhtrng thrc té hin nay vic bô trI chfrc danh Trir&ng
Cong an xã hin ti, nhât là dôi vó'i các xã
nhp con khó khãn, mt khác co'
s& vt chat dê b trI no'i an ch & cho cong an chInh quy & xa cOn gp nhiêu khó
khän
ye

sap

Thirc t hin nay, vic b trI Cong an xà chInh quy vn cOn gp nhIlng khó
khãn do diêu kin kinh phI, UBND tinh sê cUng vâi Cong An tinh nghiên ciu, báo
cáo vói Bô Cong An và phôi hqp vâi chInh quyên các cap dê trang bj them các diêu
kin lam vic, sinh hot dé giIlp can b
xA yen tam cong tác.
ye

V. NHOM ? MEN LiNH VIXC TAI NGUYEN VA MO! TRUNG:
1. Cfr tn xã Cam Nghia, Cam Thanh (Cam L) kin nghj v vic trirOng
bàn ella BCH Quan slr tinh thrc hin vic hIly dan nhirng không thông báo cho
ngirO'i dan, có nguy co' ô nhiêm nguôn niro'c do vic hIly dtn.
Thrc hin Quyt dnh s 533/QD-UBND ngày 13/3/20 19 cIla UBND tinh
Quang Tn ye viêc Phê duyêt du an " H trG tu van k5 thuât, tap huân va hop tac xây
dmg näng Iirc triên khai cong tác rà phá vt no sau chiên tranh", dê thirc hin tot
nhim vçi xü 1, thu gom và bUy no các 1oi born dn cOn sot 1ti sau chiên tranh trên
dja bàn tinh, bão dam an toàn tuyt dôi ye ngu&i và phuong tin, B CHQS tinh dâ
có Van bàn thông báo cho Ban CHQS huyn Cam L, UBND xà Cam Nghia ké
hoach hUy nO các 1oi born d?n cOn sOt Ii sau chiên tranh tai thao tru&ng Cam NghTa
cIla Di XU l born mIn lu'u dng/B CHQS tinh
Trong qua trInh hIly n, don vj chip hành nghiêm quy t.c an toàn theo Thông
tu sO 121/2012111-BQP ngày 12/11/2012 cUa Bt Quôc phOng, Ban hành QCVN
01:20 12/BQP, quy chuân k thut Quôc gia ye rà phá born mIn, 4t no và Tiêu chuân
Quôc gia TCVN 10299:2014 ye khäc phiic hu qua born rnIn, 4t nO sau chiên tranh ban
hành kern theo Quyêt dnh so 441/QD-BKFICN ngày 17/3/20 14 cIla B Khoa h9c và
Cong ngh. Trithc khi bUy nO, don vj dã thông báo cho Ban CHQS huyén và chInh
quyên dja phuo'ng ké hoch hIly no, to chUc cánh giâi, th%rc hin các quy tAc an toàn
trong xU l nhi.r: Dào ho hUy sâu, chuãn bj bao cat dé chèn chOng rnành yang, giám am
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thanh; chi xü l, hUy n6 các loai born, dn pháo, ci các 1oi có kich thuâc nhO
(Không hiy no các logi born lan tir 25OLBS tr& len) và mt so 1oi dn có chat phôt
pho. B CHQS tinh cam kêt không có math dn bay ra khu vrc dan sinh, gay nguy
hiêrn den tInh rnng, tài san cüa ngi.thi dan. Bong th&i khi hüy dn có chat phôt pho
thI dn sê bôc cháy trong ho hüy và trên không nén không gay ô nhirn xuông nguôn
nuác Va rnôi tru?mg.
Hin nay, B CHQS tinh ph& hçrp vâi SâNgoi vii tinh vàT chrc Golden
West/Hoa K5' tiêp t1c triên khai dr an Ho trçl tu van k5' thut, tp huân và hçp tác xây
dirng näng 1irc triên khai cong tác rà phá v.t no sau chiên tranh. Trong do CO cong tác
nâng cap thao trung huân luyn rà phá born mill, thu may rà và tram cat born, dan,
khu virc xi'r 1 cat dot ti thao trumg Cam NghTa, huyn Cam L.
2 Cir tn xa VinhHa, VinhLrnh kin nghi Qua nh,u lan tiêp XUC CU' tn
ngiroi dan thon Khe Tro da co kien ngh ye cap dat san xuat cho cac ho di dan 0'
Khe Trô, nhu'ng dn nay van chira thirc hin thrçrc, vy dê nghj tinh xem xét, chI
do giãi quyêt dU't diem
Ngày 23/10/2017, UBND tinh có Thông báo s6 160/TB-UBND v kin kt
1un cUa PhO chU tjch UBND tinh Ha S5 BOng tai buôi lam vic vOl các ngành, dja
phiwng ye giãi quyêt dat san xuât dir an djnh canh, dinh eli t.p trung ti Khe ,Trô, xa
Vinh H, huyn Vinh Linh, theo do dã giao cho SO Nông nghip và Phát triên nông
thôn rà soát dat rcmg phOng h it xung yêu do co quan, dja phung quán l chuyên
dôi sang thng san xuât dé giao cho UBND xâ VTnh Ha quân l ti Tiêu khu 558 cap
li cho 50h dan diem djnh canh, djnh ci' Khe Trô; Giao Cong ty TNHH MTV Lam
nghip Ben Hãi, Ban quán l rtrng phOng h hru vic Song Ben Hãi phOi hcTp vOi
UBND huyn Vinh Linh, UBND xA Vinh Ha rà soát, có kê hoch chuyên mt phân
din tIch dat thng dé cap Ii cho nhãn dan trong vüng dir an.
Ngày 05/12/2017, UBND tinh dA ban hãnh Quyêt djnh sO 3359/QD-UBND ye
viêc phê duyét phnng an rà soát chuyên dôi dat, rung phOng h dâu nguOn It xung
yêu sang quy hoch phát triên rung san xuât trên dja bàn tinh Quãng Trj và ban hành
Quyêt djnh so 116/QD-UBND ngày 14/01/2020 phé duyt phucing an chi tiêt chuyên
dôi dat, rrng phông h dâu nguOn sang phát triên rung san xuât cUa Ban quán l thng
phông h Dâu nguOn song Ben Hái, trong do din tich giao dja phuong là 78 ha.
Hin nay, COng ty TN}IH MTV Lam nghip Ben Hài dang hoàn thin phung
an si:r diing dat (dà h9p thâm djnh) dê trInh UBND tinh phê duyt (trong do Co
phucmg an chuyên giao dat cho dja phiwng bO trI cho nhân dan san xuât theo Nghj
quyêt so 29/NQ-Hf)ND ngày 1 4/1 2/2017 cUa HDND tinh).
3. CU' tn xã Vinh Ha (Vinh Linh) kién ngh cp trén xii' l dIrt diem vic
bàn giao dt Trung tam Lang thanh niên 1p nghip cho UBND xa Vinh Ha
quãnly
- Khu dat Trung tarn Lang Thanh niên 1p nghip mien Thy huyn VTnh Linh
dà dixçc UBND tinh thu hôi và bàn giao cho UI3ND xà VTnh Ha quãn l, dua vào su
dirng theo dung quy hoch, ké hoach sO diing dat tai Quyêt djnh sO 1 995/QD-UBND
ngày 21/7/2017, din tIch 1 13.250m2.
10

- Ngày 05/12/2017, S Tài nguyen và Môi tru&ng dã chü trI cüng vâi UBND
huyn \TTnh Linh, UBND xà Vinh Ha rà Ban quân 1 Du an Lang thanh niên 1p
nghip mien Tây huyn VTnh Linh thu hôi, bàn giao dat trên thirc dja cho dja phixong
quán 1. Song UBND xA VTnh Ha không tiêp nhn
1 do khu dat có din tIch bj
ngithi dan xâm lan trông cay và không có to d, dé nghj giãi quyêt xong mâi tiêp
nhn.
- UBND tinh có các van bàn chi do (Van bàn so 07/UBND-TN ngày
02/01/2018, Van bàn so 193 0/UBND-NC ngày 14/5/2018, Van bàn so 2577/UBNDNC ngày 20/6/2018), UBND huyn Vinh Linh dâ thông nhât tiêp nhn toàn b din
tIch thu hôi khu dat Trung tam Lang thanh niên Ip nghip mien Tây huyn VTnh Linh
theo Quyêt dinh 1995/QD-UBND ngày 21/7/2017 cüa UBND tinh và ngày 24/4/2020,
S& Tài nguyen và Môi tmng dâ to chüc bàn giao dat trén thixc dja (lan 2) cho dja
phucmg quàn 1.
4. Cur tn xã Triu Al (Triu Phong) kin nghj tinh yêu cu Cong ty
Truro'ng Thjnh giao Iui cho dja phu'ong quãn 1 nhfrng din tIch dt ma trurc
day tum thu hôi dê phic viii cho vic thi cong dirô'ng.
Cong ty C ph.n Tp doàn Trung Thjnh dâ dugc UBND tinh giao dt theo
Quyet djnh so 739QD-UBND Ngày 25/4/2012, vâi din tIch 227.935m2, ti các xâ:
Triu Giang, Triu Ai và Triu Thuçng dé xây drng cong trInh: Ma rng Quôc 1 1 A
don tr thành phô Dông Ha den thj xâ Quàng Trj, trong do:
+ Giao dAt d xây dimg cong trInh: 201 .433m2, thai hn sr ding dAt là lâu dài.
+ Giao dat d phiic v thi cong cong trmnh: 26.502m2.
Ngày 14/5/2020, TJBND tiith có Van bàn so 21 12/UBND-TN giao TJBND
huyn Triu Phong phôi hçp vói cac dcin vj cO lien quan rà soát thông nhât trng vj trI
ci the phân din tIch dirçic giao nhung không sir dpng hoc si'r diing không hêt, 1p ho
sa thu hôi dat, trinh UBND tinh xem xét. Hin nay, UBND huyn Triu Phong dang
to chüc thuc hiên theo chi dao cüa UBND tinh.
5. Cu' tn xã Hñc Nghl và các xa trên dja bàn huyn Dakrông kiên ngh
tinh quan tam bóc tách, chuyên dôi din tIch dat cüa ngurôi dan da trông cay lâu
näm tui thou Cçrp và La To thuôc quail 1 cüa khu bão ton thiên nhiên Dakrông
dê giao Ii cho ngu'O'i dan san xuât (theo quyêt dlnh 3359).
Ngày 05/12/2017, UBND tinh ban hành Quyet djnh so 3359/QD-UBND ye
vic phê duyt phiwng an rà soát chuyen dôi dat, rung phông h dâu nguôn It xung
yêu sang quy hoach phát trien thng san xuât trên dja bàn tinh Quãng Trj, trong do
giao Sâ Nông nghip và Phát triên nOng thôn chü trI, phôi hçp vâi các S, ngành lien
quan trien khai thrc hin.
6. Cu' tn xã Cam An (Cam L) kiên nghj: Trong khoãng thO'i gian tir 30
den 40 ngày, h thing xã thai Khu cong nghip Quán Ngang - Gb Linh thyc
hin xã thai mt lan, mài hOi thi cun theo chiêu gió day vào các khu dan cur
phIa Nam (trong dO cO thOn Trüc Kinh) gay ô nhim môi tru'o'ng tram trçng,
ãnh htr&ng den sfrc khóe, db'i sOng cüa mt b phân dan cur. Dê ngh các nganh
chfrc näng cüa tinh kiêm tra, cO blén pháp chn chinh siy vic trên.
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- Hin tai, Khu cong nghip Quán Ngang có 11 co san xuãt, kinh doanh dâu
ti.r di vào hott dng. Trong do, có 3 Co sO dà tarn drng hot dng. Trong qua tr'rnh
hot dng, các co sO dä dâu tu và vn hành h thông x1r 1 nuOc thai và h thông xcr
! khI thai phát sinh ti co sO. Hang näm, Ban quân 1 Khu kinh tê tinh dã to chOc
quan trãc môi trithng djnh k' tti KCN Quán Ngang, hâu hêt các thông
quan träc
deu näm trong gi&i hn quy djnh cOa các Quy chuân k5 thut môi truOng.
- Van dé mOi tru&ng ducic nguOi dan quan tam phán ánh ye müi hôi phát sinh
tir KCN Quán Ngang, trong do có Nba may ché biên bt cá cüa Cong ty TNHH MTV
Hng Dirc Vircmg. Cong ty dà dâu t.r h thông xü 1 khI thai theo cong ngh hap ph
nuOc. Tuy nhien, qua trInh hot dng, nguOi dan có phàn ánh
müi hôi ành huOng
dn dOi sng cUa dan cu dja phuong. SO Tài nguyen và Môi tru&ng dã phôi hçip vOi
Ban Quãn 1 khu kinh t tinh vá chInh quyên dja phtrcng kiêrn tra, yéu câu COng ty
tang cuOng them các giài pháp xO 1 khI thai nhäm giãm thiêu müi hôi phát sinh ra
môi truOng nhung vn chua khäc phiic trit dê.
- Ngày 26/5/2020, Ban Quân 1 Khu kinh tê tinh d cO Van bàn
4541KKTQHTN yêu câu Cong ty TNIHH MTV Hông DOe Vucmg tm dOng hoot dng cüa Nhà
dê xO 1 hiu qua mi'ii hôi phát sinh.
7. Cu' tn xã Huóng Tan (huyn Hu'ó'ng Hóa) kin nghj: Trên dla bàn có 04
nhà may ch bin cà phê và 01 nhà may dam go, các nhà may ch biên Ca phé và
nhà may dam g da gay ô nhim môi trirO'ng nghiêm trQng, däc bit là nhà may
ch biên cà phê da gay ô nhim các ging ntro'c cüa ngu'ô'i dan trên dla bàn xa.
Be ngh cac nganh chuc nang so'm co bçn phap xii' ly de bao vç moi trirong song
cho nhân dan.
- DOi vOi nhà may ché biên dam go:
Xu&ng cua xé g
san xuât cac san phâm tr r11ng trông ccia Cong ty TNHH
MTV Nguyen Block hoat dng trên dja bàn xâ HuOng Tan d di.rcic UBND tinh
Quãng Trj phe duyt Báo cáo dánh giá tác dng môi tri.rOng tai Quyêt dinh sO
1092/QD-UBND ngày 29/4/2020. Kêt qua quan tràc môi truOng trong qua trInh 1p
Báo cáo dánh giá tác dng mOi truOng tai XuOng cua xé g và san xuât các san phâm
tO rOng trOng cüa Cong ty dêu näm trong giOi han cho phép cüa các Quy chuân k5'
thut môi trisOng.
Trong th&i gian tOi, UBND tinh s chi do SO Tài nguyen
MOi truOng phOi
hgp v&i UBND huyn HuOng HOa yà UBND xA HuOng Tan tiep tic giám sat hoat
dng bâo v môi truOng ciia Cong ty theo dung quy djnh pháp Iut.
- DOi vOi các nhà
chê biên cà phe:
Tren dja bàn xä HuOng Tan có 04 co so ché bien Ca phe cüa các to chOc, h gia
dInh. H thông xO1 nuOc thai cüa các co sO nay dA duqc dâu tu tilt nãm 2013, den
nay dâ bj xuông cap, có nguy co gay ô nhiêrn môi truOng dôi vOi các khu virc xung
quanh. ThOi gian hoat dng cilia CáC Co sO chê bien cà phê vào khoãng tilt thàng 9 den
tháng 12 hang nam, hin tai các nhà may dang dilrng hoat dng.
Trong thOi gian tOi (truOc khi cãc nhà may nay di vào san xut), së tO chOc
kiêm tra, yêu câu các nhà may cài tao, nãng
h thông xilr 12 nuOc thai d dam báo
so
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nuâc thai tnrâc khi thai ra môi tru&ng phài dt yêu câu cüa Quy chuân k5 thut rnôi
tnr&ng.
8. Cu tn xã Cam An (Cam L) kiên ngh: Van d quy dnh thu phi và l
phI v linh viie dat dai qua cao so vol mi,c thu nhp cüa nguàl dan, nhât là 4i
vói nhung h khó khàn khi giao dlch dam bão dê vay v6n vói các to chile tin
diing và nhui'ng giao dich lien quan den sü dung dat... Dê ngh tinh xem xét diu
chinh ho'p ly.
Cu' tn xã Vinh Kim (Vinh Linh) kin nghj: Ngtrôi dan di vay von ngãn
hang dãng k the chap so do phãi np phi trên 400.000 dông, dn khi trã n
xong cho ngan hang phãi lam thu tyc xóa the chp li phãi np them trên
400.000 dông nüa. Nhtr vy, vic thu phi dch vy cong theo quy dnh cOa tinh là
qua cao, dê ngh tinh xem xét l,i phñ hqp.
Vic thu phi djch v11 cong trong 11'nh virc dat dai duqc theo Quyêt djnh sO
13/201 8/QD-UBND ngày 16/8/2018 cüa UBND tinh Quáng Trj ye ban hành don giá
djch vil cOng trong linh vrc dat dai. Tiêp thu )2 kiên cüa ccr tn, UBND tinh dä chi dao
S Tài nguyen và Môi tnr&ng có van bàn lay kiên các S, ngành và dja phirong có
lien quan dê rà soát và sê diêu chinh b don giá djch vIi cOng trong linh virc dat dai
phü hcp trong thai gian t6i.
Trên day là Báo cáo giãi quyêt các ' kiên, kiên nghj cüa ccr tn, UBND tinh
kInh gCri Hi dOng nhân dan tinh khóa VII , k' h9p thir 16. SO kiên nghj con lai lien
quan den nhirn vii các ngành, dia phuong, UBND tinh dã phân cOng các don vj
nghiên cru, giâi quyêt, trã 10i vâ báo cáo trV'c tiêp Thu&ng trirc HDND tinh.
UBND tinh trân tr9ng cam on và nghiêm ti:ic tiêp thu kin ccia ccr tn, cüa qu'
vj dai biéu, các Ban HDND tinh và ' kiên tham gia xây drng chInh quyén cüa Uy
ban Mt trn To quOc Vit Nam./.
No'i n/ian:

TM. UY

BAN NHAN DAN

- 1TFU, U HDND tinh;
- CT, các PCI UBND tinh;
- UBMTTQVN tinh;
- Doán DBQH tinh;
- Dai biêu HDND tinh;
- Các Sâ, ban, ngành cap tinh;
- UBND các huyn, TP,TX;
- Chánh, các PVP, CV;
-Liru: VT, TH (H).
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