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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 báo cáo vấn đề đã hứa. 

      

            Kính gửi:  

   - Thường trực HĐND tỉnh; 

   - Ủy ban nhân dân tỉnh.          

  

Thực hiện Công văn số 206/HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh và Công văn số 1489/UBND-TH ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3, Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Vấn đề đã hứa thứ 1: 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... 

 Kết quả thực hiện: 

Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 02 đoàn 

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh Giống cây trồng; điều kiện vệ sinh thú y, chất cấm trong chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh. Các Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 

95 cơ sở sản xuất, kinh doanh Giống cây trồng và 46 cơ sở gia súc, gia cầm. 

Trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành 

chính đối với 04 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng vi phạm nhãn hàng 

hóa. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước là 4 triệu đồng. 

 Đối với 46 cơ sở gia súc, gia cầm được thanh tra: 100% cơ sở chăn nuôi 

gia súc, gia cầm sử dụng giống có nguồn gốc giống rõ ràng; trong đó 14 cơ sở 

sản xuất giống gia súc, gia cầm không phát hiện cơ sở sản xuất giống nào sản 

xuất giống không bảo đảm, trái phép. 

2. Vấn đề đã hứa thứ 2: 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.  

 Kết quả thực hiện: 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, 

gia cầm về điều kiện vệ sinh thú y trên đị bàn bàn tỉnh: Các cơ sở chăn nuôi gia 

súc, gia cầm đều có ý thức chấp hành về điều kiện vệ sinh thú y, theo quy định, hầu 

hết các trang trại có hệ thống xử lý nước thải, chất thải. Như hệ thống sát trùng, 

hệ thống biogas, nhà chứa phân, khu thu gom chất thải nguy hại. 
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3. Vấn đề đã hứa thứ 3: Phối hợp với 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. 

 Kết quả thực hiện: 

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, gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét. Tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13/7/2020, 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã chấp thuận đầu tư dự án Xây dựng hệ thống kênh 

mương tưới tiêu cho cánh đồng xã Đăng Hà; dự án này giao UBND huyện Bù 

Đăng làm Chủ đầu tư. 

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 phát triển thủy lợi 

trong thời gian tới. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại những vấn 

đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3 của Sở Nông nghiệp và PTNT, trình Thường trực 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét./.  

Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC 
- Như trên;    

- Các đơn vị: TTr,  

  CCTY, CCKL;                                                                          
- Lưu: VT, HC (Q). 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Nguyễn Thanh Bình 
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