UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 1717/SNNPTNT-VP

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của
cử tri sau Kỳ họp thứ Hai
HĐND tỉnh Khóa X
Kính gửi:
- Thường trực Hội đồng nhân nhân tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Căn cứ Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT ngày 24/8/2021 của Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang về Tổng hợp ý kiến, kiến
nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;
Thực hiện Công văn số 1737/UBND-NCTH ngày 17/9/2021 của UBND
tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai
HĐND tỉnh Khóa X.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời 07 nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nông
thôn theo Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT, cụ thể như sau:
1. Cử tri phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy đề nghị nhà nước họp
đồng các doanh nghiệp bao tiêu nông sản để người dân sản suất có lợi nhuận,
tỉnh cần xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp
có hiệu quả kinh tế cao, hướng dẫn người dân sản xuất theo chương trình
OCOP nhằm tăng giá trị sản phẩm, quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng
vật nuôi theo hướng khuyến cáo người dân trồng cây gì, nuôi con gì để mang
lại hiệu quả kinh tế cao.
Trả lời:
* Về đề nghị nhà nước họp đồng các doanh nghiệp bao tiêu nông sản để
người dân sản suất có lợi nhuận:
Nhà nước không thể thực hiện hợp đồng với các doanh nghiệp bao tiêu
nông sản của người dân, mà nhà nước chỉ hỗ trợ tạo điều kiện và ban hành chính
sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp đồng với nông dân, hợp tác xã bao tiêu nông sản,
cụ thể là Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018
về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng đã
ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định chính sách
khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong
lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để triển khai thực hiện Nghị

định số 98/2018/NĐ-CP. Đây là chính sách hỗ trợ, phát triển liên kết trong sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm chuyển nền nông nghiệp sang sản
xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả
năng cạnh tranh của sản phẩm; thực hiện tốt việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ
sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm trong nước và xuất khẩu nâng
cao thu nhập cho người dân.
Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên
quan hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức đại diện cho nông dân xây dựng dự án
liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết để triển khai thực hiện chính sách
này. Đối với bà con nông dân nên tập hợp lại để thành lập các tổ hợp tác, hợp tác
xã hoặc liên kết với các tổ chức (doanh nghiệp, HTX, THT) để có quy mô diện
tích lớn, sản xuất theo quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng
ổn định đầu ra, góp phần ổn định thu nhập, cải thiện đời sống.
* Về xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có
hiệu quả kinh tế cao:
Thời gian qua kinh phí để đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình từ nguồn
kinh phí đặc thù của tỉnh có hạn, hàng năm có khoảng 1 - 1,5 tỷ đồng để thực hiện
cho hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh nên không thể thực
hiện đáp ứng được tất cả yêu cầu của cử tri.
Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Hậu
Giang về phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai
đoạn 2021- 2025. Trong phần IV, nội dung chương trình có mục “xây dựng và
nhân rộng mô hình” đã có nguồn kinh phí dự kiến (cấp tỉnh, cấp huyện) tương
đối lớn và có các nội dung cụ thể. Do đó, các cấp, các ngành cần nghiên cứu để
đưa vào kế hoạch thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình ở địa phương trong
thời gian tới.
* Đối với kiến nghị hướng dẫn sản xuất theo chương trình OCOP nhằm
tăng giá trị sản phẩm:
Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5//2018 của Thủ tướng Chính
phủ V/v phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; Quyết
định số 1915/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về Phê
duyệt Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Chương trình OCOP có 06 nhóm sản phẩm: (1) Nhóm
thực phẩm, gồm: Nông sản tươi sống và nông sản chế biến; (2) Nhóm: Đồ uống,
gồm: Đồ uống có cồn; đồ uống không cồn; (3) Nhóm thảo dược, gồm: Các sản
phẩm có thành phần từ cây dược liệu; (4) Nhóm Vải và may mặc, gồm: Các sản
phẩm làm từ bông, sợi; (5) Lưu niệm - nội thất - trang trí, gồm: Các sản phẩm từ
gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may,... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng; (6)
Nhóm Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.
Căn cứ vào sản phẩm đang sản xuất tại cơ sở để phát triển sản phẩm đạt
tiêu chuẩn sản phẩm OCOP, các cơ sở liên hệ với UBND xã, phường, thị trấn để
được hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP phù hợp với từng nhóm
sản phẩm cụ thể và định hướng phát triển Kinh tế- xã hội tại địa phương...UBND

xã, phường, thị trấn cử cán bộ kỹ thuật (Tổ kỹ thuật) theo dõi, hướng dẫn hỗ trợ
trong quá trình sản xuất của các cơ sở, hướng dẫn hồ sơ thủ tục khi đăng ký tham
gia dự thi sản phẩm OCOP.
Đối với cấp huyện, liên hệ Phòng Kinh tế/ phòng Nông nghiệp và PTNT là
cơ quan thường trực Chương trình OCOP cấp huyện để được hướng dẫn sản xuất
theo định hướng phát triển của địa phương, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ phát
triển sản phẩm,....Phòng Nông nghiệp/ Phòng Kinh tế sẽ phân công các Trạm
chuyên môn trực thuộc theo dõi, hướng dẫn về mặt chuyên môn trong quá trình
sản xuất, phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.
* Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng khuyến cáo người
dân trồng cây gì, nuôi con gì để mang lại hiệu quả kinh tế cao:
Thời gian qua, Tỉnh rất quan tâm thực hiện công tác rà soát, bổ sung, điều
chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản từng bước
hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung để thực hiện hợp tác, liên kết
sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Trong thời gian tới, Ngành nông nghiệp sẽ đề
xuất phân tích thổ nhưỡng, nông hóa trên địa bàn tỉnh để bố trí vùng sản xuất nông
nghiệp đạt năng suất, chất lượng phục vụ phát triển vùng chuyên canh nguyên liệu
nông sản, đồng thời để phục vụ cho việc khuyến cáo người dân chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.
2. Cử tri xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy đề nghị đẩy nhanh tiến độ
hỗ trợ kinh phí đường ống tưới tiết kiệm nước cho vườn cây ăn trái theo đề
án của tỉnh.
Trả lời:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh triển khai
Kế hoạch số 1954/KH-UBND ngày 29/9/2020 thực hiện Nghị quyết số
08/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định
chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết
kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, xây dựng Kế hoạch hàng năm trên cơ
sở Kế hoạch cấp huyện theo Hướng dẫn số 296/HD-SNNPTNT ngày 26/10/2020
hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1954/KH-UBND ngày
29/9/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang. Đến nay, đang tiến hành tổng hợp kế hoạch
của các huyện, thị xã, thành phố trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân
đối, bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch năm 2022.
3. Cử tri xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy kiến nghị đến ngành nông
nghiệp quan tâm tìm nguồn cung ứng cây, con giống sạch bệnh cho nông dân,
hiện nay người dân mua các loại cây giống từ các nơi khác đem đến không
rõ nguồn gốc, xuất xứ nên canh tác đạt hiệu quả không cao, vì cây cho năng
suất thấp, dễ chết sớm... Nhà nước cần có quy hoạch vùng sản xuất, tiêu thụ
sản phẩm nhất là các mặt hàng nông sản có hướng xuất khẩu.
Trả lời:

* Đối với kiến nghị cần quan tâm tìm nguồn cung ứng cây, con giống sạch
bệnh cho nông dân, hiện nay người dân mua các loại cây giống từ các nơi khác
đem đến không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên canh tác đạt hiệu quả không cao, vì cây
cho năng suất thấp, dễ chết sớm...:
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 523 tổ chức, cá nhân (đơn vị) tham gia vào
hoạt động sản xuất, kinh doanh (buôn bán) hạt giống, giống cây trồng nông
nghiệp. Trong đó: Số tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất lúa giống chỉ
mới cung ứng được khoảng 10 - 20% nhu cầu sản xuất. Số tổ chức, cá nhân tham
gia hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây ăn quả chủ lực (cam, chanh, bưởi,
xoài) chỉ mới cung ứng được khoảng 50% nhu cầu sản xuất. Do đó, để đáp ứng
lượng lúa giống đủ nhu cầu sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn, nguồn
giống còn lại chủ yếu được cung cấp từ các Viện, Trung tâm giống của các tỉnh
như: An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh... và các công ty giống như: Công
ty Giống cây trồng Miền nam, Tập đoàn Lộc Trời,.... Riêng mặt hàng giống cây
ăn trái các loại thường được các cơ sở nhập về từ các địa phương lân cận như:
Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang...
Do đó, để quản lý tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng giống cây
trồng của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên chỉ đạo các đơn vị
chuyên môn trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với hoạt
động sản xuất kinh doanh giống cây trồng (những quy định mới được quy định tại
Luật Trồng trọt và Nghị định 94/2019/NĐ-CP), để giúp các doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân nâng cao hiểu biết và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về sản
xuất, kinh doanh giống cây trồng, lợi ích của việc sử dụng giống đảm bảo chất
lượng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, chủ trì, phối hợp
với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các
đợt thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng
về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; quản lý chặt chẽ chất lượng
giống từ khâu sản xuất đến lưu thông, xử lý nghiêm theo quy định của phát luật
đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống
cây trồng trên địa bàn.
- Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch thực hiện các
đợt thanh tra, kiểm tra về giống lúa, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, định kỳ 2
lần/năm. Đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất về hạt giống, giống cây
trồng khi có thông tin phản ánh.
Tuy nhiên, để tránh thiệt hại cho bà con nông dân mua phải hàng giả, hàng
kém chất lượng, đề nghị các hộ nông dân cần chú ý đối với các mặt hàng giống
cây trồng mới, không rõ nguồn gốc. Nếu thấy bất thường đề nghị báo ngay cho
cơ quan chức năng địa phương biết kiểm tra, xử lý. Đồng thời, Sở Nông nghiệp
và PTNT cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các đơn vị
liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vị phạm để giảm thiệt hại cho bàn con nông
dân.

* Về quy hoạch vùng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhất là các mặt hàng nông
sản có hướng xuất khẩu:
Hiện nay Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lập Quy hoạch tỉnh
Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó nội dung quy hoạch
vùng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhất là các mặt hàng nông sản có hướng xuất
khẩu sẽ được được rà soát để tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh trong thời
gian tới.
4. Cử tri phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy kiến nghị tỉnh cần
nghiên cứu xây dựng nhà máy chế biến nông sản nhất là trái cây trong vùng
để giảm chi phí vận chuyển cho người nông dân, liên kết mở rộng kho dự trữ
tạo điều kiện thu mua nông sản cho nông dân hạn chế được việc nông sản
làm ra tình trạng được mùa rớt giá, được giá mất mùa.
Trả lời:
Hiện nay, Tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQHĐND ngày 04/12/2020 về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030. Qua đó, tỉnh đã có đề xuất dự án “Phát triển hạ tầng chuỗi
giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”, trong đó có đề
xuất xây dựng 03 Trung tâm (03 xã: Đại Thành, Long Phú, Nhơn Nghĩa A) thu
gom, phân loại, sơ chế, đóng gói và phân phối hàng nông sản (gọi tắt là Trung
tâm sơ chế, phân loại nông sản) có quy mô 02 ha/trung tâm, công suất từ khoảng
50 tấn/ngày, có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh cho các tổ chức kinh tế, tư nhân thuê
lại để lắp đặt các hệ thống kho, sấy, hệ thống sơ chế, các loại máy móc cơ giới để
phục vụ cho nhu cầu thu mua, liên kết, sản xuất, kinh doanh. Các Trung tâm này
sẽ là nơi tập kết nông sản đưa vào phân loại, sơ chế, chế biến và tiêu thụ; kết nối
giao thương hàng hóa nông sản; nhằm giảm chi phí vận chuyển, hạn chế được
việc nông sản làm ra tình trạng được mùa rớt giá, được giá mất mùa.
5. Cử tri thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và huyện Long Mỹ
kiến nghị tỉnh quan tâm đề xuất tỉnh cần có giải pháp bình ổn giá vật tư nông
nghiệp và xăng, dầu... tạo điều kiện giải quyết đầu ra cho nông sản. Hiện nay
do tình hình dịch bệnh thực hiện giãn cách, không có thương lái đến thu mua
lúa, do ảnh hưởng dịch Covid-19 người dân lo lắng sẽ thiếu máy gặt đập
trong thời gian tới nên đề nghị các cấp, các ngành cần có giải pháp điều động
máy gặt đập đến địa bàn để kịp thời giải quyết cho bà con nông dân. Kiến
nghị lãnh đạo tỉnh trong nông nghiệp cần có cán bộ chuyên môn giỏi, hỗ trợ
máy móc để phục vụ nông nghiệp cũng như hỗ trợ cây, con giống chất lượng
cao và được bao tiêu đầu ra cho nông dân. Vì hiện nay giá cao gấp đôi so với
năm rồi; lãnh đạo tỉnh cân quan tâm điều chỉnh giá vật tư nông nghiệp như:
thức ăn gia súc, gia cầm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tăng quá cao sản
xuất không có lời làm ảnh hưởng kinh tế của người dân.
Trả lời:
* Đối với kiến nghị tỉnh cần có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp và
xăng, dầu... tạo điều kiện giải quyết đầu ra cho nông sản; điều chỉnh giá vật tư

nông nghiệp như: thức ăn gia súc, gia cầm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tăng
quá cao sản xuất không có lời làm ảnh hưởng kinh tế của người dân:
Giá cả các mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp biến động là do tác động
cung cầu và thị trường quyết định. Để giúp nông dân sản xuất đạt hiệu quả trong
điều kiện chịu sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, thời gian qua
ngành nông nghiệp đã triển khai thực hiện các giải pháp như:
Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Công thương, UBND các địa
phương và các đơn vị có liên quan xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá
trị để giúp sản xuất và cung ứng hàng nông sản được ổn định hơn. Hàng năm, vào
đầu vụ sản xuất, chủ động tổ chức mời các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài
tỉnh đến để tham gia hợp tác, liên kết sản xuất, hướng dẫn trình tự thủ tục xây
dựng cánh đồng lớn. Đến nay, bước đầu đã hình thành các mô hình liên kết đối
với cây lúa. Bên cạnh đó, một số loại cây ăn trái khác như chanh không hạt, mãng
cầu xiêm…cũng được doanh nghiệp bao tiêu hoặc ký hợp đồng ghi nhớ với nông
dân.
Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các
đơn vị liên quan kêu gọi doanh nghiệp tham gia xây dựng cánh đồng lớn, đồng
thời gắn kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ trong cánh đồng lớn; xây dựng phương án
cụ thể mang tính chất lâu dài, bền vững, nâng cao tỷ lệ thành công của hợp đồng
ký kết. Tiếp tục triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày
11/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách
hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách
ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang; triển khai thực hiện nhiều cơ chế chính sách khác trong nông
nghiệp, qua đó sẽ hỗ trợ tư vấn, đào tạo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận
thức của người dân, xây dựng mô hình, hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động
ngày càng hiệu quả, kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo nông
sản có đầu ra và giá cả ổn định, không bị thương lái ép giá, giúp người dân sản
xuất hiệu quả hơn. Đồng thời, kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân
dân tỉnh có ý kiến với Trung ương về vấn đề bình ổn giá nông sản để người dân
yên tâm sản xuất.
* Đối với đề nghị cần có giải pháp điều động máy gặt đập đến địa bàn để
kịp thời giải quyết cho bà con nông dân:
Hiện nay, qua kết quả rà soát, thống kê số lượng máy các hiện có tại các
địa phương trên địa bàn tỉnh, với tổng số là 339 máy gặt đập liên hợp. Trong đó:
có 96 máy đã đi thu hoạch ở các tỉnh khác và 243 máy hiện đang ở địa bàn các
huyện thị, thành khác trong tỉnh. Với tổng lượng máy nêu trên khả năng đáp ứng
được 100% nhu cầu thu hoạch lúa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Nông nghiệp
và PTNT cũng đã ban hành Công văn 1633/SNNPTNT-VP ngày 16/9/2021 về
điều tiết các thiết bị máy móc phục vụ trong thu hoạch và sản xuất nông nghiệp.
Do đó, để đảm bảo việc thu hoạch lúa tại địa phương và chủ động trong công tác
điều tiết các thiết bị máy móc phục vụ trong thu hoạch và sản xuất nông nghiệp
đề nghị địa phương cung cấp thời gian thu hoạch và nhu cầu phương tiện thu

hoạch cụ thể để công tác phối hợp điều tiết phương tiện thu hoạch với các địa
phương được thuận lợi.
* Đối với kiến nghị lãnh đạo tỉnh trong nông nghiệp cần có cán bộ chuyên
môn giỏi, hỗ trợ máy móc để phục vụ nông nghiệp cũng như hỗ trợ cây, con giống
chất lượng cao và được bao tiêu đầu ra cho nông dân:
- Hiện nay, hệ thống cán bộ kỹ thuật nông nghiệp từ tỉnh đến xã, trực tiếp
hỗ trợ kỹ thuật cho người nông dân, mỗi xã có 03 cán bộ nông nghiệp (bao gồm:
1 cán bộ trồng trọt và BVTV, 1 cán bộ chăn nuôi - thú y - thủy sản và 1 cán bộ
khuyến nông), tất cả đều có trình độ chuyên môn từ Trung cấp, Đại học đến Thạc
sĩ. Những cán bộ này có kinh nghiệm lâu năm trong công việc, bám sát, hỗ trợ tốt
cho bà con nông dân trong việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ngành
thường xuyên liên hệ với các Trường Đại học, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia
các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, riêng trong năm 2021,
Ngành cũng đã liên kết với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đào tạo 28 thạc sỹ
chuyên ngành Phát triển nông thôn cho cán bộ kỹ thuật quản lý chuyên ngành
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh,
Ngành cũng đã đề xuất tổ chức các lớp cập nhật, bổ sung và nâng cao kiến thức
chuyên ngành nông nghiệp cho cán bộ ngành nông nghiệp từ tỉnh đến xã. Ngoài
ra, ngành đang xây dựng Đề cương, trình lãnh đạo tỉnh mời các đơn vị trực thuộc
Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Viện, Trường cử cán bộ hỗ trợ, giúp đỡ Hậu Giang
phát triển ngành nông nghiệp tỉnh nhà.
- Về hỗ trợ máy móc để phục vụ nông nghiệp cũng như hỗ trợ cây, con
giống chất lượng cao và được bao tiêu đầu ra cho nông dân: Tỉnh đã ban hành
Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 quy định chính sách khuyến khích
đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông
nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, Ngành đã tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, nhất là việc triển
khai thực hiện các chương trình, đề án và mô hình sản xuất nông nghiệp nên việc
thực hiện và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất theo chuỗi, giúp
nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống người dân. Thực hiện tốt công tác tuyên
truyền giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cơ chế, chính sách, cũng
như những ưu điểm, lợi ích khi tham gia sản xuất cánh đồng lớn, liên kết sản xuất
theo chuỗi. Từ đó, bước đầu đã thay đổi được nhận thức của người dân trong quy
trình, kỹ thuật canh tác, thay đổi tập quán sản xuất theo kiểu truyền thống,… nên
diện tích liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm tăng đều qua các năm. Đặc biệt,
các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi thông qua hợp đồng thu mua nông sản
bước đầu đã phát huy hiệu quả, có sự tham gia của doanh nghiệp từ đầu vào đến
đầu ra, năng suất lẫn giá thành được cải thiện. Mối liên kết 4 nhà từng bước được
gắn kết chặt chẽ, trong đó sự tham gia và vào cuộc quyết liệt của Nhà nước, nhà
khoa học, nhà doanh nghiệp tạo điều kiện tốt cho người dân trong sản xuất hiệu
quả và bền vững.

6. Cử tri xã Thuận Hòa kiến nghị tỉnh cần xây dựng các mô hình hợp
tác xã liên kết nông nghiệp sinh thái và xây dựng thương hiệu gạo sạch, chất
lượng cao.
Trả lời:
Phát triển hợp tác xã (HTX) là một trong những thành phần kinh tế hết sức
quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nâng cao hiệu
quả, qui mô sản xuất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Chính vì vậy thời gian qua, lĩnh vực này rất được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng và Nhà nước trong triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ cho các HTX trên
địa bàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết số
26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về thông qua Đề án phát triển nông nghiệp
bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030.
Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng 15 mô hình HTX và 03 liên hiệp HTX được đầu
tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng, máy móc, thiết bị; chuyển đổi sản xuất, ứng dụng
khoa học công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị để phát triển toàn diện, hoạt động hiệu
quả như: máy móc, thiết bị, cơ giới trong sản xuất, kinh doanh; áp dụng kỹ thuật
tưới tiêu hiện đại trong canh tác; tổ chức cho thành viên sản xuất theo tiêu chuẩn
thực hành nông nghiệp tốt (GAP), tiêu chuẩn hữu cơ và thực hiện chứng nhận truy
xuất nguồn gốc; xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm chủ lực, có logo, tem nhãn,
bao bì hoàn chỉnh; mỗi HTX có ít nhất 01 sản phẩm theo tiêu chuẩn của Chương
trình mỗi xã một sản phẩm,... Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các
đơn vị liên quan, các địa phương khảo sát, đánh giá, lựa chọn các HTX để xây
dựng mô hình, trong đó có mô hình HTX liên kết nông nghiệp sinh thái và xây
dựng thương hiệu gạo sạch, chất lượng cao để làm điển hình, nhân rộng trong thời
gian tới.
Để được chứng nhận thương hiệu gạo sạch phải theo tiêu chuẩn quốc gia
về gạo là TCVN 11888:2017, trong quá trình thực hiện nếu cần sự hỗ trợ liên hệ
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hậu Giang thông qua số
điện thoại 02933582204 để được hướng dẫn thực hiện.
7. Cử tri xã Lương Tâm và thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ kiến
nghị lãnh đạo tỉnh cần xử lý nghiêm và nặng những cơ sở sản xuất, Doanh
nghiệp mua bán tiêu thụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hàng kém chất
lượng, hàng giả làm thất thoát, giảm năng xuất gây thiệt hại cho người nông
dân.
Trả lời:
Ngay từ đầu năm Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch thanh,
kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp (thực hiện vào Qúi 2, Quí
4). Kết quả 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm tra được 160 cơ sở sản xuất, kinh doanh
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, qua đó phát hiện 22 trường hợp vi phạm (với các
hành vi vi phạm như buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực không đạt chất lượng:
phân bón 03 kém, 01 giả; thuốc bvtv 03 kém và các hành vi vi phạm khác), đã ban
hành 22 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền với tổng số tiền là

120.590.000 đồng, đồng thời đăng thông tin các cơ sở buôn bán phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng lên trang Website Sở Nông nghiệp và
PTNT tỉnh. Các trường hợp vi phạm buôn bán phân bón giả 2 lần trong năm đề
nghị rút giấy phép ngưng hoạt động.
Ngoài việc xử lý các hành vi vi phạm tại của hàng, Sở đã chuyển hồ sơ
phân bón giả lên Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT để tiếp tục thanh tra truy
xuất nguồn gốc xử lý theo quy định. Cụ thể là 6 tháng đầu năm đã chuyển Thanh
tra Bộ truy xuất nguồn gốc xử lý 1 trường hợp ở 2 tỉnh An Giang, Cần Thơ xử
phạt vi phạm hành chính công ty sản xuất với số tiền 179.500.000đ
Trong quí 4/2021, Sở cũng chỉ đạo Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT
phối hợp với cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng và các cơ quan hữu quan tiếp tục tiến hành 1 cuộc thanh tra diện rộng
về quản lý vật tư nông nghiệp nhằm kịp thời kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm
các hành vi kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trước
khi vào vụ đông xuân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã niêm yết thông báo đường dây nóng tiếp nhận
phản ánh chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật…) ở các xã, phường, thị trấn kể cả nhà thông tin ở các ấp trên toàn
tỉnh. Cụ thể số điện thoại đường giây nóng của Thanh tra Sở Nông nghiệp và
PTNT gồm số cố định là: 02933.580470 (gọi giờ hành chính), di động là:
0907.080470. Bên cạnh đó, Ngành Nông nghiệp khuyến cáo người tiêu dùng
không nên sử dụng các sản phẩm mới lạ không rõ nguồn gốc cộng với khuyến
mãi, không có thương hiệu để tránh mua hàng giả, kém chất lượng, phải chọn
những sản phẩm có thương hiệu đồng hành cùng bà con lâu lâu, những đại lý có
uy tín.
Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai,
Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,
Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem
xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.
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