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Kính gửi: 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

 

Thực hiện Mục 6, Công văn số 3147/UBND-TH ngày 17/9/2021 của UBND 

tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Qua xem xét nội dung kiến nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: 

1. Nội dung cử tri xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú đề nghị hướng dẫn 

người dân làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

Trả lời:  

Tại Điều 7, Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận kinh tế trang trại thì UBND cấp huyện là cơ quan cấp, cấp đổi, cấp lại 

và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Do vậy, đề nghị cử tri liên hệ với 

UBND huyện Đồng Phú để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền. 

2. Nội dung cử tri thị xã Phước Long kiến nghị dự án Khu quần thể văn 

hóa cứu sinh Bà Rá 02 năm nay ngưng thực hiện. Đề nghị cho biết khi nào 

tiếp tục thi công, thời gian giải tỏa và hoàn thành dự án? Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã hứa trong tháng 12/2020 sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan mời nhà 

đầu tư lên làm việc, báo cáo rõ kết quả triển khai và kế hoạch thực hiện thời 

gian tới; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo rõ kết quả thực hiện đến nay. 

Trả lời:  

Tại Công văn số 1744/SKHĐT-ĐKKD ngày 01/10/2020 về việc trả lời kiến 

nghị của cử tri, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hứa trong tháng 12/2020 sẽ chủ trì phối 

hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan mời nhà đầu tư lên làm việc, báo 

cáo rõ kết quả triển khai dự án và kế hoạch thực hiện thời gian tới. Tuy nhiên, do 

tình hình dịch bệnh Covid – 19 từ cuối năm 2020 đến nay; nhà đầu tư thường trú 

tại thành phố Hà Nội nên việc đi lại rất khó khăn, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thể 

mời nhà đầu tư đến làm việc. Ngày 03/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công 

văn số 1597/SKHĐT-ĐKKD đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ triển khai dự án 

nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi. 

Trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 lắng xuống, việc đi 

lại được nới lỏng; Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp cùng các sở, ngành, địa 

phương mời nhà đầu tư đến làm việc trực tiếp và trả lời cụ thể cho cử tri được biết.  

3. Nội dung kiến nghị của cử tri xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản về việc 

đề nghị xem xét hạn chế việc cấp phép đầu tư chăn nuôi heo trên địa bàn xã 

Tân Hưng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ghi nhận, hứa trong thời gian tới sẽ chỉ 

V/v trả lời ý kiến, 

kiến nghị cử tri.  

 



đạo bộ phận chuyên môn ngưng tiếp nhận các dự án chăn nuôi heo trên địa 

bàn xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Đề nghị báo cáo rõ kết quả thực hiện 

đến nay. 

Trả lời:  

Tại Công văn số 507/SKHĐT-ĐKKD ngày 23/3/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã ghi nhận nội dung kiến nghị của cử tri và chỉ đạo bộ phận chuyên môn 

ngưng tiếp nhận các dự án chăn nuôi heo trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Hớn 

Quản. Từ ngày 23/3/2021 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ngưng toàn bộ việc 

tiếp nhận dự án trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Hớn 

Quản theo đúng nội dung đã hứa với cử tri. 

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị của cử tri, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

kính gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, Thường Trực HĐND tỉnh, 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh xem xét. 

Trân trọng!  
 

Nơi nhận:                  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                Phó Giám đốc 

- UBND huyện Đồng Phú (phối hợp); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, ĐKKD (h). 
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