
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 62/SNN-CNTYTS 
V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri  
sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 01 năm 2022 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang. 

 

Căn cứ Văn bản số 5155/UBND-THVX ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội 
khóa XV. Cử tri huyện Yên Sơn và cử tri phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na 
Hang đề nghị: 

1. Cử tri huyện Yên Sơn đề nghị: Củng cố bộ máy quản lý chăn nuôi thú y, 
thuỷ sản từ cấp huyện đến cơ sở nên để mỗi xã có 01 cán bộ chuyên trách về lĩnh 

vực chăn nuôi thú y để đảm bảo phục vụ công tác quản lý phòng chống dịch bệnh. 

2. Cử tri phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang đề nghị: 

a) Hằng năm bố trí kinh phí thả các giống cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên 
hồ thủy điện Tuyên Quang, từng bước tạo thành phong trào thả giống tái tạo 

nguồn lợi thủy sản lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. 

b) Xem xét hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên hồ thủy điện, gắn du 

lịch sinh thái và dịch vụ để khai thác tổng hợp mặt nước, cảnh quan - môi trường, 
phát triển kinh tế và bảo vệ rừng bền vững, tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế 

tổng hợp gồm: Nông lâm nghiệp, thủy sản - du lịch trải nghiệm - dịch vụ.  

c) Đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho lực lượng làm công tác quản lý 
khai thác đánh bắt thủy sản; kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn cho các hộ nuôi 

trồng thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang. Hiện nay công tác quản lý gặp 
nhiều khó khăn, nhất là không có kinh phí thuê phương tiện, mua nhiên liệu xăng, 

dầu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát vùng lòng hồ. 

d) Xem xét đầu tư quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản trên hồ thủy điện 

Tuyên Quang, gắn với du lịch và dịch vụ giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến 
năm 2030. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng tiếp thu kiến nghị của cử tri huyện Yên 
Sơn, cử tri phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang, đồng thời trả lời làm rõ 

như sau: 

1. Đối với ý kiến của cử tri huyện Yên Sơn đề nghị: Củng cố bộ máy quản 

lý chăn nuôi thú y, thuỷ sản từ cấp huyện đến cơ sở nên để mỗi xã có 01 cán bộ 
chuyên trách về lĩnh vực chăn nuôi thú y để đảm bảo phục vụ công tác quản lý 

phòng chống dịch bệnh. 
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a) Đối với hệ thống thú y cấp huyện 

Căn cứ Quyết định 128/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh về việc 
thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, thành phố  đã quy 

định chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trong việc phối hợp 
tham mưu giúp UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện các lĩnh vực 
chăn nuôi, thú y. Trong đó Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Yên Sơn được bàn 

giao với số lượng biên chế 10 người từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, căn cứ Quyết định số 414/QĐ-TTg 

ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường 
năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-

2030;  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 152 /KH-UBND, ngày 15 /9/2021 về 
triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong 
đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây 

dựng Dự thảo Đề án kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức các cơ 
quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp sau khi có hướng dẫn của các Bộ ngành 

Trung ương về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống Thú 
y ở địa phương.  

Để có đủ cán bộ làm công tác tham mưu lĩnh vực chăn nuôi, thú y (giảm 02 

người so với thời điểm bàn giao, do chuyển đổi vị trí công tác), đề nghị UBND 
huyện Yên Sơn rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định. 

b) Đối với cán bộ chuyên trách về lĩnh vực chăn nuôi thú y cấp xã:  

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh  quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt 
động đối với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở 

xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và 
mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh tuyên quang, hiện các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã bố trí 136 
nhân viên thú y cấp xã/138 xã, phường, thị trấn, với nhiệm vụ tham mưu cho 

UBND cấp xã trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật (trong đó huyện 
Yên Sơn có 28 người/28 xã, thị trấn). Đề nghị UBND huyện Yên Sơn tiếp tục chỉ 
đạo, tạo điều kiện để nhân viên thú y cấp xã làm tốt công tác tham mưu cho UBND 

cấp xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. 

2. Đối với ý kiến của cử tri phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang 

a) Về việc hằng năm bố trí kinh phí thả các giống cá tái tạo nguồn lợi thủy 
sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang, từng bước tạo thành phong trào thả giống tái 

tạo nguồn lợi thủy sản lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. 

Trong những năm gần đây việc thực hiện thả các loài thủy sản đặc hữu 

xuống các con sông, hồ thủy điện để tái tạo nguồn lợi thủy sản đã được tỉnh quan 
tâm thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với 
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các đơn vị liên quan thực hiện 06 đợt thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản với số lượng 

cá thả trên 450.000 con cá giống (Dầm xanh, Anh vũ, Chép, Bỗng, Chiên, Mè, 
Trôi, Trắm cỏ), với tổng kinh phí là trên 1,16 tỷ đồng (kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 

Trung ương trên 1,05 tỷ đồng còn lại là kinh phí  huy động từ các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh). 

Để tiếp tục triển khai thực hiện công tác thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản 

trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 
21/5/2021 kế hoạch  bảo vệ và phát triển nguồn lợi Thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ 
trì phối hợp với  các ngành, đơn vị liên quan thực hiện thả 02  đợt trong cả giai 

đoạn. Tuy nhiên, để việc thả cá tái tạo nguồn lợi được thực hiện thường xuyên, đề 
nghị UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, đẩy mạnh xã hội hóa trong các 

hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong và 
ngoài tỉnh biết cùng tham gia thực hiện. 

b) Xem xét hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên hồ thủy điện, gắn du 
lịch sinh thái và dịch vụ để khai thác tổng hợp mặt nước, cảnh quan - môi trường, 

phát triển kinh tế và bảo vệ rừng bền vững, tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế 
tổng hợp gồm: Nông lâm nghiệp, thủy sản - du lịch trải nghiệm - dịch vụ.  

Năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chính sách 
hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP 

và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, 
trong đó quy định nội dung hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các tổ chức, cá nhân vay 

vốn nuôi cá đặc sản, cá chủ lực; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 
20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy định một số chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; UBND tỉnh đã ban Quyết định số 
358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào 
các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia 

tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 
năm 2030. Đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang căn cứ vào các 

chính sách, quy định của tỉnh tham mưu cho UBND huyện tuyên truyền, phổ biến 
chính sách của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn biết; đồng thời 
tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện 

c) Về nội dung đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho lực lượng làm công 
tác quản lý khai thác đánh bắt thủy sản; kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn cho các hộ 

nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang. Hiện nay công tác quản lý gặp 
nhiều khó khăn, nhất là không có kinh phí thuê phương tiện, mua nhiên liệu xăng, 

dầu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát vùng lòng hồ. 

Hằng năm, UBND tỉnh đã quyết định cấp kinh phí cho Sở Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, 

gắn với công tác hướng dẫn chuyên môn cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa 



4 

 

 

bàn tỉnh (thực hiện 02 đợt/năm). Tuy nhiên, để tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại cơ sở, đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện Na Hang căn cứ mục 2,3 phần III, phụ lục II ban hành kèm theo Kế hoạch 

số 80/KH-UBND ngày 21/5/2021 kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi Thủy 
sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 xây dựng dự toán kinh 
phí trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện.  

d) Xem xét đầu tư quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản trên hồ thủy điện 
Tuyên Quang, gắn với du lịch và dịch vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030. 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017, việc quy hoạch chuyên ngành đối 

với nội dung “Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản trên hồ thủy điện Tuyên 
Quang, gắn với du lịch và dịch vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030” không được quy định, do đó đề nghị của cử tri phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện Na Hang chưa phù hợp. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển thủy sản trên hồ 

thủy điện Tuyên Quang, gắn với du lịch và dịch vụ trong thời gian tới, đề nghị 
phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang tham mưu cho UBND huyện Na 

Hang xem xét đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh; đồng thời chủ động tham mưu 
cho UBND huyện tích cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính 
sách hiện có của tỉnh, Trung ương; các quy định của tỉnh của ngành về phát triển 

thủy sản và phát triển du lịch để thực hiện, như: Nghị quyết số 03/2021/NQ-
HĐND ngày 16/7/2021; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021; 

Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021; Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 
30/7/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án phát triển thủy sản tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 
của UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.  

Đề nghị UBND các huyện Yên Sơn, Na Hang, phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Na Hang thông tin nội dung trên đến cử tri. Trong thời gian tới, Sở Nông 
nghiệp và PTNT rất mong nhận được nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri 

để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao./.  

 
    Nơi nhận:  
- Như trên (Đề nghị); 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- UBND huyện Na Hang; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Phòng KH-TC Sở; 
- Chi cục CNTYTS; 
- Lưu: VT, CNTYTS. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Việt 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-13T16:42:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-13T16:42:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




