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   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.  

      

       Kính gửi:   

- Thường trực HĐND tỉnh;         

- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;     

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 1470/UBND-TH ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc khẩn trương xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri,tri trước kỳ họp 

thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, Giám đốc Sở trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, 

trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X  như sau: 

1.  Phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước: Cử 

tri phường Phước Bình, thị xã Phước Long: Kiến nghị việc hồ thủy lợi (Đập 

Đăktol – khu phố Phước An, phường Phước Bình) phục vụ tưới tiêu sản xuất 

trên địa bàn phường Phước Bình và phường Sơn Giang do Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước quản lý. Tuy nhiên, hiện nay đơn vị quản lý cho 

cá nhân đấu thầu nuôi cá, sử dụng máy xung kích điện trong việc đánh bắt cá, 

ảnh hưởng đến nguồn thủy sản và đánh bắt cá tự nhiên gây bức xúc trong nhân 

dân. Vì vậy, đề nghị ngành chức năng không tiếp tục cho đấu thầu nuôi cá tại 

khu vực này. 

Trả lời:  

Hồ, đập Đăktol trên địa bàn khu phố Phước An, phường Phước Bình, thị xã 

Phước Long do Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước quản lý. Theo 

Công văn số 162/CTDVTL, ngày 24/6/2022 của Công ty TNHH MTV dịch vụ 

thủy lợi Bình Phước thì Hợp đồng cho thuê mặt thoáng hồ Đăktol để nuôi thả cá 

giữa Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước với ông Nguyễn Trọng 

Thương, địa chỉ tại Khu phố Phước An, phường Phước Bình, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước đã hết thời hạn và đã được thanh lý hợp đồng vào ngày 

11/3/2022. Hiện nay, Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước không 

có kế hoạch tiếp tục cho đấu thầu nuôi cá ở hồ này.  

Việc cá nhân sử dụng máy xung kích điện để đánh bắt cá trong hồ Đăktol: 

Nhân viên Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước đã mời đại diện 

UBND phường Phước Bình lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi 

phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đến nay tình trạng này đã chấm dứt. 
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2. Cử tri xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng kiến nghị: Công trình nước sạch đã 

hoàn thành tại thôn được 02 năm nhưng chưa được đưa vào sử dụng. Đề nghị trả 

lời cho nhân dân được biết. 

Trả lời: 

Dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thọ Sơn, 

huyện Bù Đăng được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng tại Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 và được bàn giao cho Công 

ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi quản lý tại Quyết định số 1742/UBND-KT ngày 

02/7/2021. Tuy nhiên, hiện một số hạng mục của công trình cấp nước trước đây do 

UBND xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng quản lý và các hạng mục công trình mới được 

sửa chữa nâng cấp chưa thuộc về một đơn vị quản lý. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển các hạng mục của công 

trình cấp nước cấp nước trước đây do UBND xã Thọ Sơn quản lý cho Công ty TNHH 

MTV dịch vụ thủy lợi.   

Ngày 06/8/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 2656/UBND-KT về việc thuận 

chủ trương chuyển đổi đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác các hạng mục công trình 

do UBND xã Thọ Sơn quản lý cho Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi. Đến ngày 

24/11/2021, UBND huyện Bù Đăng có Công văn số 2418/UBND-KT giao các phòng 

chuyên môn thực hiện nhiệm vụ xác định giá trị tài sản còn lại để bàn giao cho đơn vị 

quản lý theo quy định. Nhưng đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa nhận được kết 

quả xác định giá trị tài sản để bàn giao. 

Để giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thọ Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bù Đăng đôn đốc các phòng chuyên môn 

thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tại Công văn số 2418/UBND-KT ngày 24/11/2021, 

nhằm sớm đưa công trình đi vào hoạt động để cấp nước cho người dân. 

3. Phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh: Cử tri xã Đăng Hà, 

huyện Bù Đăng kiến nghị: sớm đầu tư công trình hệ thống thủy lợi trên địa bàn 

xã Đăng Hà, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho diện tích lúa, hoa màu trên địa 

bàn xã. 

Trả lời: 

Trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân 

tỉnh chấp thuận tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 đầu tư dự án: Xây 

dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu cho cánh đồng xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng. 

Mặt khác, trong thời gian qua, 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 tháng 3/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đăng ký nhu 

cầu bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 thêm 03 công trình thủy lợi trên 

địa bàn xã Đăng Hà, cụ thể gồm: Hồ Đăk Me, trạm bơm Đăng Hà 1 và hồ Đồng Sặt 1, 
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gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan đề xuất đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư là 

cơ quan xem xét, trình UBND tỉnh quyết định. Do nhu cầu dùng nước của người dân 

và các ngành kinh tế ngày càng lớn, Sở Nông nghiệp và PTNT mong muốn Hội đồng 

nhân dân tỉnh, UBND tỉnh quan tâm đầu tư để đáp ứng nhu cầu phát triển thủy lợi 

trong thời gian tới phục vụ người dân tốt hơn. 

4. Cử tri thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản kiến nghị: Đập Bàu úm tại 

khu phố 6, thị trấn Tân Khai hiện nay cỏ, bèo mọc đầy lấp cả lòng hồ đập, đây là 

nguồn nước cung cấp cho nhu cầu cung cấp nước sạch của nhân dân thị trấn nhưng 

đến nay vẫn chưa đơn vị nào xử lý. Đề nghị xem xét, giải quyết. 

Trả lời: 

 Công trình này do Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước quản 

lý. Theo Công văn số 162/CTDVTL, ngày 24/6/2022 của Công ty TNHH MTV 

dịch vụ thủy lợi Bình Phước: Trong thời gian gần đây trong lòng hồ Bàu Úm cỏ, 

bèo phát triển rất nhanh phủ gần kín mặt hồ (chiếm khoảng 2/3 diện tích lòng 

hồ). Để đảm bảo chất lượng nguồn nước, hiện nay Công ty Công ty TNHH 

MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước đã có kế hoạch dọn vớt bèo, cỏ trong lòng hồ. 

Thời gian dự kiến hoàn thành trước 30/10/2022.  

 Trên đây là nội dung tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thường trực HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh xem xét./. 

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

- CCTL;  

- Lưu: VT, HC (Q). 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Nguyễn Thanh Bình 
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