ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2295/SNN-KH

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 11 năm 2021
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V/v phản hồi thông tin phản ánh của
Báo Lao động ngày 07/10/2021 và
ngày 12/10/2021

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.
Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan
hành chính nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản;
Căn cứ Văn bản số 967/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền
thông ngày 14/10/2021 về việc phát ngôn, làm rõ nội dung thông tin phản ánh
trên báo chí;
Sở Nông nghiệp và PTNT làm rõ các thông tin Báo Lao động đăng, như sau:
Ngày 07/10/2021 Báo Lao động đăng bài: “Trại cá hơn chục tỉ bỏ
hoang suốt 8 năm chưa một lần sử dụng”; ngày 12/10/2021 Báo Lao động
đăng bài: “15/17 ao không giữ được nước, Trại cá 18,5 tỉ ở Tuyên Quang
bỏ hoang ngay sau khi bàn giao”
Trong nội dung bài Báo đăng có nhiều thông tin không chính xác, phản
ánh một chiều, không phản ánh đúng với thực tế gây dư luận không tốt trong xã
hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan,
đơn vị có liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến phản hồi, làm rõ các
thông tin Báo Lao động đã đăng như sau:
1. Khái quát về Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nuôi
trồng thủy sản Hồ thuỷ điện Tuyên Quang
- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nuôi trồng
thủy sản Hồ thuỷ điện Tuyên Quang.
- Cấp Quyết định đầu tư: Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
- Địa điểm xây dựng: Khu cơ sở sản xuất giống thuộc xã Năng Khả; Khu
bến cá và dịch vụ hậu cần thuộc thị trấn Na Hang.
- Quy mô và giải pháp thiết kế:
+ Khu cơ sở sản xuất giống: Khu nhà làm việc và hệ thống công trình
phụ trợ; 01 nhà sinh sản nhân tạo (01 bể kích thích cá đẻ, 02 bể để ấp cá, 01 hệ
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thống thiết bị ấp cá); hệ thống 17 ao (gồm: 03 ao nuôi cá bố mẹ, 12 ao ương
giống, 01 ao chứa nước vào, 01 ao chứa nước thải).
+ Khu bến cá: Nhà thường trực; khu bến cá liền bờ; khu hậu cần dịch vụ;
đường giao thông từ đường bê tông cũ vào bến cá.
- Tình hình thực hiện dự án:
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản Hồ
thuỷ điện Tuyên Quang được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đầu tư tại
Quyết định số 3732/QĐ- BNN-NTTS ngày 31/12/2009.
Năm 2013, dự án được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp kinh phí để tổ chức
thi công xây dựng và đến năm 2014 được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt
điều chỉnh dự án tại Quyết định số 718/QĐ-BNN-TCTS ngày 11/4/2014.
Năm 2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT duyệt đầu tư bổ sung thêm hạng
mục kênh dẫn nước từ đập đầu mối về khu sản xuất giống và điều chỉnh một số
hạng mục khác tại quyết định số 4855/QĐ-BNN-TCTS.
Tháng 12/2017 công trình thi công hoàn thành, sau khi hoàn thiện thủ tục
đến tháng 5/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện bàn giao công trình
đưa vào sử dụng, cụ thể: Khu cơ sở sản xuất giống bàn cho Trung Tâm thuỷ
sản Tuyên Quang quản lý, khai thác; Khu bến cá và dịch vụ hậu cần bàn giao
cho UBND huyện Na Hang quản lý, khai thác.
Ngày 28/4/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 151/QĐ-TCTS-KHTC: Tổng mức đầu tư duyệt
quyết toán là : 17,7 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây dựng và thiết bị: 15,55 tỷ
đồng (gồm Khu cơ sở sản xuất giống: 11,25 tỷ đồng; Khu bến cá: 4,3 tỷ đồng),
chi phí quản lý và chi phí khác 2,15 tỷ đồng.
2. Phản hồi nội dung phản ánh của Báo Lao động
a) Về nội dung phản ánh: “Trại cá hơn chục tỉ bỏ hoang suốt 8 năm
chưa một lần sử dụng” và “Trại cá 18,5 tỉ ở Tuyên Quang bỏ hoang ngay sau
khi bàn giao”, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
Trại cá Na Hang là một hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng phát triển nuôi trồng thủy sản hồ thủy điện Tuyên Quang được cấp kinh phí
thực hiện từ năm 2013 đến tháng 5/2018 hoàn thành và bàn giao cho Trung tâm
Thuỷ sản quản lý, khai thác. Quy mô của Trại cá gồm: Khu nhà làm việc và hệ
thống công trình phụ trợ; 01 nhà sinh sản nhân tạo (01 bể kích thích cá đẻ, 02
bể để ấp cá, 01 hệ thống thiết bị ấp cá); hệ thống 17 ao (gồm: 03 ao nuôi cá bố
mẹ, 12 ao ương giống, 01 ao chứa nước vào, 01 ao chứa nước thải). Chi phí
xây dựng Trại cá Na Hang được quyết toán là 11,25 tỷ đồng.
Ngay sau khi nhận bàn giao, Trung tâm Thuỷ sản đã triển khai thực hiện
các quy trình vệ sinh, khử trùng toàn bộ hệ thống các ao và hệ thống sinh sản
nhân tạo, đồng thời xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh và thực
hiện tuyển dụng lao động (Năm 2019 đã tuyển dụng được 03 lao động). Đầu
năm 2019, Trại cá Na Hang bắt đầu hoạt động sản xuất cá giống, bước đầu cải
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tạo 06 ao đưa vào sản xuất, kết quả trong 02 năm 2019 và 2020, Trại cá Na
Hang đã sản xuất và tiêu thụ được 106,7 vạn con cá giống các loài, gồm: Cá
Trắm cỏ, Trôi, Mè, Chép, Rô phi và cá Lăng đen.
Từ cuối năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhu cầu
tiêu thụ cá thịt giảm dẫn đến việc sản xuất và tiêu thụ cá giống gặp khó khăn,
thu nhập của người lao động giảm, đời sống rất khó khăn, 02 lao động đã xin
nghỉ việc do vậy đơn vị đã phải giảm quy mô sản xuất từ 06 ao xuống còn 01 ao
nuôi. Mặt khác đến tháng 6 năm 2021 UBND huyện Na Hang có văn bản đề
nghị được tiếp nhận quản lý Trại cá Na Hang để tổ chức sản xuất phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương nên Trung tâm Thuỷ sản đề nghị Sở báo cáo cấp thẩm
quyền điều chuyển tài sản cho huyện Na Hang quản lý, vì vậy đơn vị tạm dừng sản
xuất và duy trì 01 ao nuôi cá giống tồn từ năm 2020.
Như vậy, nội dung Báo Lao động phản ánh “trại cá hơn chục tỉ bỏ hoang
suốt 8 năm chưa một lần sử dụng” và “trại cá 18,5 tỉ ở Tuyên Quang bỏ hoang
ngay sau khi bàn giao” là không đúng. Vì thực tế chi phí xây dựng Trại cá Na
Hang theo giá trị được quyết toán là 11,25 tỷ đồng và tính từ ngày bàn giao đưa
vào sử dụng (tháng 5/2018) đến nay Trại cá mới hoạt động được trên 3 năm. Do
Trại cá mới đi vào hoạt động, gặp khó khăn về nguồn vốn, lao động và thị
trường tiêu thụ sản phẩm bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động
sản xuất, kinh doanh của Trại cá chưa phát huy được hết hiệu quả theo mục tiêu
của dự án.
b) Về nội dung phản ánh “các ao khô đáy và được tận dụng để trồng cỏ
chăn nuôi gia súc” và “15/17 ao không giữ được nước”, Sở Nông nghiệp và
PTNT có ý kiến như sau:
Như đã nêu ở trên, từ tháng 6/2021 Trung tâm Thuỷ sản tạm dừng sản
xuất và duy trì 01 ao nuôi cá giống tồn từ năm 2020 để chuẩn bị bàn giao cho
UBND huyện Na Hang quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bên
cạnh đó Trung tâm thủy sản là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên,
do khó khăn về nguồn vốn, lao động và thị thường tiêu thụ sản phẩm đã ảnh
hưởng đến thu nhập của người lao động, 02 lao động đã xin nghỉ việc. Từ tháng
5/2020 đến nay, Trung tâm chỉ bố trí 01 lao động thường trực tại Trại cá.
Như vậy, nội dung Báo Lao động phản ánh là “ao khô đáy” là đúng với
hiện trạng các ao của Trại cá tại thời điểm hiện nay, còn nội dung “các ao được
tận dụng để trồng cỏ chăn nuôi gia súc” và “15/17 ao không giữ được nước” là
chưa chính xác. Thực tế năm 2019, 2020 Trại cá Na Hang đã sản xuất và tiêu
thụ được 106,7 vạn con cá giống các loài, gồm: Cá Trắm cỏ, Trôi, Mè, Chép, Rô
phi và cá Lăng đen (06 ao). Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 do khó khăn về tuyển
dụng lao động và thị trường tiêu thụ sản phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid19 nên đơn vị đã thu hẹp quy mô và tạm dừng sản xuất (hiện nay chỉ duy trì 01 ao
nuôi cá giống tồn từ năm 2020). Do vậy, đơn vị không thực hiện việc dẫn nước
vào các ao còn lại, dẫn đến ao khô đáy, để cỏ mọc tự nhiên.
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c) Về nội dung phản ánh “mới có 2/7 kiến nghị được giải quyết về công ăn việc
làm cho các hộ dân ở thôn Nà Kham”, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
Sau khi nhận bàn giao Trại cá Na Hang (Khu cơ sở sản xuất giống), Trung
tâm Thủy sản đã tuyển dụng được 03 lao động (02 công nhân trực tiếp sản xuất
cá giống và 01 lao động bảo vệ). Từ năm 2019 Trung tâm Thủy sản thường
xuyên thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động với UBND xã Năng Khả, cụ thể:
Năm 2019, tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân
tỉnh khoá XVIII cử tri xã Năng Khả có ý kiến: “Xem xét tạo điều kiện cho các hộ
được tham gia trực tiếp sản xuất cá giống tại Trại cá Na Hang thuộc thôn Nà
Kham, xã Năng Khả; nếu được hợp đồng sản xuất thì xem xét có cơ chế hỗ trợ
phù hợp về chi phí sản xuất cho các hộ” (Số hộ có nhu cầu chăn nuôi thủy sản là
07 hộ, gồm các hộ: Nguyễn Minh Công, Vũ Minh Công, Ma Văn Luân, Ma Văn
Xanh, Ma Văn Kết, Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Đức Tân trú tại thôn Nà Kham, xã
Năng Khả). Trung tâm Thuỷ sản đã phối hợp với UBND xã Năng Khả mời 07 hộ
nêu trên đến Trại cá Na Hang trao đổi trực tiếp về nội dung, phương thức làm việc
tại Trại cá Na Hang và tập huấn, hướng kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên
sau khi được biết Trung tâm Thuỷ sản là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường
xuyên, tự chủ trong sản xuất kinh doanh, không được ngân sách cấp kinh phí,
07/07 hộ không ký hợp đồng làm việc tại Trại cá Na Hang.
Đến tháng 3/2020, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang giới thiệu 04
lao động có hộ khẩu thường trú tại thôn Nà Kham, xã Năng Khả có nhu cầu vào làm
việc tại Trại cá Na Hang (gồm: Ông Hoàng Trọng Luân, sinh năm 1991; ông Vũ
Thành Công, sinh năm 1988, ông Hoàng Văn Trọng, sinh năm 1989, bà Nông Thị
Huế, sinh năm 1989). Sau khi trao đổi về phương thức sản xuất kinh doanh, quyền
lợi và nghĩa vụ của người lao động khi làm việc tại Trại cá Na Hang, chỉ có 01 lao
động (ông Vũ Thành Công, sinh năm 1989) đồng ý ký hợp đồng làm việc tại Trại cá
Na Hang nhưng sau 15 ngày thấy không phù hợp nguyện vọng đã tự nghỉ việc.
Như vậy, nội dung Báo Lao động phản ánh “mới có 2/7 kiến nghị được
giải quyết về công ăn việc làm cho các hộ dân thôn Nà Kham” là chưa chính xác.
3. Phương hướng khắc phục
Tiếp thu nội dung phản ánh của Báo Lao động về các tồn tại, hạn chế đúng
thực tế, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tăng cường thực
hiện chức năng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực thuộc quản lý của Sở để
kịp thời phát hiện, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Ngày 30/10/2021 UBND tỉnh đã có Quyết định số 1677/QĐ-UBND điều
chuyển Trại cá Na Hang cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Na Hang
quản lý. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành việc bàn giao Trại cá
Na Hang cho Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang quản lý. Trong
thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với UBND huyện Na Hang
tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về nuôi trồng thuỷ sản cho đơn vị tiếp nhận
để công trình phát huy được hiệu quả, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội của huyện Na Hang.
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Trên đây là ý kiến phản hồi của Sở Nông nghiệp và PTNT về các thông
tin phản ánh của Báo Lao động, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị Sở
Thông tin và Truyền thông đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
Tuyên Quang để công chúng, độc giả hiểu đúng về thực trạng của Trại cá Na
Hang, đồng thời xem xét xử lý các thông tin phản ánh không đúng thực tế theo
quy định Luật Báo chí./.
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