
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC                   

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:            /SNN-VP                                    Bình Phước, ngày        tháng       năm 2022 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  

sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X      
      

      Kính gửi:   

                            - Thường trực HĐND tỉnh; 

                            - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

             - Ủy ban nhân dân tỉnh. 

   

          

Thực hiện Công văn số 336/UBND-TH ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh 

về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND 

tỉnh khoá X, Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời các ý kiến, kiến nghị sau: 
 

1. Cử tri Nguyễn Đình Hùng, thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, thị xã 

Phước Long: Phản ánh trên thị trường hiện nay, một số loại cây giống kém chất 

lượng, người dân mua về trồng 3-4 năm nhưng không ra hoa, đậu trái, chặt bỏ, 

gây tốn kém tiền và thời gian chăm sóc của người dân. Đề nghị cơ quan chức 

năng có giải pháp quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi được bán trên thị 

trường đảm bảo cung cấp đến người dân giống vật nuôi, cây trồng đạt chất 

lượng. 

Trả lời: 

Thời gian qua công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn 

tỉnh luôn được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm chỉ đạo thực 

hiện, nên chất lượng giống cây trồng ngày được nâng cao, các quy định về sản 

xuất và kinh doanh giống cây trồng tại các cơ sở cơ bản được thực hiện tốt. 

Trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành thanh tra 59 cơ sở sản 

xuất, kinh doanh Giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (trong đó thị xã Phước Long 

có 3 cơ sở), kết quả 59 cơ sở có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định 

của Luật Trồng trọt năm 2018 và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 

13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về 

giống cây trồng và canh tác về giấy phép kinh doanh, giấy tờ chứng minh nguồn 

gốc lô giống… 

 Tuy nhiên hiện nay thị trường vẫn còn tồn tại một số lượng nhỏ giống 

cây trồng chưa thể kiểm soát hết được như: Giống bán dạo, cây giống do người 

nông dân tự trao đổi với nhau...Trước tình hình trên để hạn chế người dân mua phải 

giống kém chất lượng, Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân lựa chọn các cơ 

sở, doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện về sản xuất kinh doanh giống cây trồng 



để mua được cây giống đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đặc biệt khuyến cáo người dân khi mua giống cây trồng để phục vụ sản 

xuất, cần yêu cầu đại lý bán giống phải xuất hóa đơn nhằm mục đích thể hiện 

nguồn gốc, xuất xứ giống; không mua cây giống khi không có hóa đơn. Nếu 

người dân mua cây giống không có hóa đơn là vô tình tiếp tay cho việc sản xuất, 

kinh doanh giống trái phép. Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ 

tiếp tục thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi trên 

địa bàn tỉnh, để kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở sản xuất giống không đảm 

bảo chất lượng, trái phép... 

Bên cạnh đó trước khi đi mua giống cây trồng cũng nên tìm hiểu rõ đặc 

tính giống định mua có phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của gia đình 

để lựa chọn cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả trong quá trình sản xuất. 

Tương tự như đối với giống cây trồng, các cơ sản xuất giống vật nuôi 

cũng được thanh, kiểm tra thường xuyên. Người dân nên mua giống ở những cơ 

sở tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng và phải xuất hóa đơn khi mua, bán. Không trao 

đổi lẫn nhau, hoặc giống vật nuôi không có nguồn gốc rõ ràng. 

2. Cử tri xã Long Tân, huyện Phú Riềng: Kiến nghị trên địa bàn xã Long 

Tân, một số trang trại chăn nuôi heo được cấp phép hoạt động nằm xen lẫn trong 

các khu vực vườn, rẫy của người dân, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng 

đến việc trồng trọt của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu quy 

hoạch vùng đất tập trung dành riêng cho ngành chăn nuôi, nhằm hạn chế ô 

nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân quanh vùng.  

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 

30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số điều của Luật 

chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi thì khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy 

mô nhỏ đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối 

thiểu là 100 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt 

cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 150m. Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi 

vừa đến khu tập trung xử lý chất thải, sinh hoạt công nghiệp, khu dân cư tối 

thiểu là 200 mét; trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu là 300m. 

Cho nên trước khi UBND tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư, các cơ quan 

chức năng phải thực hiện các trình tự, thủ tục như tiến hành khảo sát vị trí dự 

kiến xây dựng trang trại chăn nuôi, nếu đáp ứng các điều kiện và khoảng cách 

với khu dân cư, nguồn nước sinh hoạt…thì mới tham mưu UBND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư.  

Đối với 04 trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn trên địa bàn xã Long Tân, 

huyện Phú Riềng cũng thực hiện các bước nêu, đặc biệt là kiểm tra vị trí các 

trang trại đã đảm bảo khoảng cách với khu dân cư… và được UBND tỉnh Quyết 



định phê duyệt chủ trương đầu tư. Do đó, vị trí thực hiện dự án của các trại chăn 

nuôi heo này đảm bảo điều kiện theo quy định về khoảng cách chuồng nuôi hoặc 

khu xử lý thải đến nguồn nước cung cấp sinh hoạt, dân cư sinh sống tập trung và 

các công trình công cộng khác; vườn rẫy người dân gần khu vực trang trại chăn 

nuôi không thuộc đối tượng chịu ảnh hưởng.  

- Về quy hoạch khu chăn nuôi tập trung: UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 48/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 về việc phê duyệt quy hoạch chăn nuôi 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 

2017-2020 tầm nhìn 2030. Tuy nhiên, khi Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật chăn nuôi có hiệu lực UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

17/2020/QĐ-UBND ngày 29/07/2020 về việc bải bỏ khoản 8, khoản 10 Điều 2, 

Điều 5 Quy định Quy hoạch  chăn nuôi cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030 ban hành kèm 

theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh cho 

phù hợp với quy định hiện hành.  

- Về quản lý môi trường chăn nuôi: đối với môi trường trong khu chăn 

nuôi, hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở ngành liên quan 

lồng ghép kiểm tra tình hình sản xuất chăn nuôi, môi trường trong khu chăn nuôi 

nhằm hướng dẫn và kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp không thực hiện 

đúng quy định của pháp luật.  

3. Cử tri xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

quan tâm sớm đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Đăng Hà, nhằm đáp 

ứng nguồn nước tưới cho cây trồng, phát triển sản xuất của người dân. 

Trả lời: 

Trên địa bàn xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng hiện có công trình Trạm bơm 

Đăng Hà do Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước quản lý, khai 

thác, hiện nay phục vụ cấp nước tưới với diện tích gần 70 ha lúa thuộc phạm vi 

cho thôn 3 và thôn 4. 

Theo Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 

đến 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 

31/8/2017,  trên địa bàn xã Đăng Hà quy hoạch 08 hồ chứa với diện tích tưới dự 

kiến là 989 ha và 06 trạm bơm với diện tích tưới dự kiến là 572 ha. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã đề xuất đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; tuy nhiên, 

do nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí cho phát triển thủy lợi hàng năm rất ít nên 

việc xây dựng mới công trình thủy lợi không đạt tiến độ theo quy hoạch đề ra. 

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục đề xuất UBND tỉnh bố 

trí vốn để đầu tư phát triển thủy lợi, trong đó có các công trình trên địa bàn xã 

Đăng Hà. Qua đây, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đề nghị UBND huyện Bù 



Đăng chủ động cân đối nguồn vốn để đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ tưới 

trên địa bàn xã Đăng Hà, đồng thời có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư xem xét bố trí vốn để đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phục vụ tưới 

trên địa bàn xã Đăng Hà. 

Trên đây là trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND 

tỉnh khóa X của Sở Nông nghiệp và PTNT, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                             
- GĐ, các PGĐ 

- Lưu: VT, HC (Q) 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Nguyễn Thanh Bình 
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