
 

 
 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 2351 /SNNPTNT-CCTL 

 

V/v trả lời kiến nghị của Nhân dân 

theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh An Giang 

An Giang, ngày 17 tháng  11 năm 2022 

   

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang 

                                           

Căn cứ Báo cáo số 623/BC-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về Báo cáo tình hình tư 

tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 10 năm 2022, theo đó Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

một số nội dung; 

Thực hiện Công văn số 6278/VPUBND-TH ngày 08/11/2022 của UBND 

tỉnh về việc trả lời kiến nghị của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh An Giang. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời kiến nghị của 

Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, 

cụ thể như sau: 

1. Nội dung quy hoạch vùng chuyên canh hoặc xen canh: 

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành các văn bản như: Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 phê 

duyệt Quy hoạch phát triển vùng sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao 

tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 

1819/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quyết 

định số 1884/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc 

phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ 

cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 

1994/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2021-

2025 (với tổng diện tích 34.081,59 ha); Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 Về việc ban hành Kế hoạch và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm rau màu, 

rau màu công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 

3302/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 Về việc ban hành Kế hoạch Phát triển vùng 

sản xuất chuyên canh và Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái giai đoạn 2021-

2025.  

Từ những kế hoạch, định hướng nêu trên, tỉnh đã triển khai thực hiện 

hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân hàng năm, nâng 

cao vị thế ngành hàng rau màu, thúc đẩy phát triển sản xuất cây ăn trái chủ lực 

theo vùng chuyên canh tập trung; tổ chức lại sản xuất theo hướng tiên tiến, hiện 

đại gắn với bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn; nâng cao giá trị sản xuất và 
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giá trị gia tăng của sản phẩm, góp phần nâng cao vị thế ngành nông nghiệp của 

tỉnh An Giang, cải thiện điều kiện sống và thu nhập cho người sản xuất rau màu 

và cây ăn trái. Theo đó, UBND tỉnh đã giao cho UBND các huyện, thị xã, thành 

phố chủ động đề xuất, xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm dựa trên kế hoạch 

để cụ thể hóa các hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra; 

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã trong vùng chuyên canh 

rau màu tập trung triển khai các nội dung Kế hoạch. 

2. Vấn đề xả lũ vào đồng ruộng định kỳ hằng năm: 

- Thực hiện “Tổ chức xả lũ định kỳ và sản xuất 3 năm/8 vụ” nhằm cải 

tạo ruộng đất, lấy phù sa (giảm bớt bạc màu cho đất), vệ sinh đồng ruộng (cải 

thiện môi trường), có nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên, diệt trừ sâu bệnh, tạo điều 

kiện tốt về môi trường sinh thái và điều chỉnh lịch thời vụ (né tránh dịch 

hại,…),…. là phù hợp với Quy định mà trước đây UBND tỉnh đã ban hành (tại 

Khoản 02 Điều 4 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21/11/2007 Ban hành 

quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết 

định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010). Ngoài ra, địa phương có thể thực 

hiện xả lũ theo chu kỳ 2 năm 5 vụ nhưng phải thực hiện trên cơ sở thống 

nhất và theo quy chế dân chủ cơ sở và phù hợp với điều kiện từng địa phương. 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã và đang phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các chủ trương: Kế 

hoạch xả lũ định kỳ hàng năm (sản xuất 3 vụ trên năm, sản xuất 03 năm 08 vụ, 

tại những vùng có đê bao kiểm soát lũ triệt để). Trước khi tiến hành xả lũ, các 

địa phương có xây dựng kế hoạch chu kỳ xả lũ hàng năm, tổ chức họp dân lấy ý 

kiến thống nhất nhằm chủ động trong tổ chức sản xuất đạt hiệu quả, đảm bảo ăn 

chắc; cũng như công tác xả lũ có kiểm soát nhằm hạn chế thiệt hại do nước lũ 

gây ra. 

- Khuyến cáo đối với những tiểu vùng xả lũ (không sản xuất) phải có kế 

hoạch bảo vệ (vận hành xả lũ lấy phù sa đầu vụ và đóng cống kiểm soát mực 

nước lũ trong tiểu vùng,…), không để hư hỏng sau lũ đối với các công trình thủy 

lợi, cơ sở hạ tầng (đê bao, cống đập, giao thông nội đồng, nhà cửa, cây ăn 

trái,...). 

- Trong năm 2022, do thời tiết mưa nhiều, mực nước cao hơn so với cùng 

kỳ. Đến thời điểm hiện tại, qua công tác nắm tình hình, Sở Nông nghiệp và 

PTNT ghi nhận việc xả lũ ở một số tiểu vùng có ảnh hưởng đến sản xuất. Hiện 

nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các địa phương khảo sát, 

đánh giá mức độ thiệt hại, xác định nguyên nhân, từ đó đề nghị các địa phương 

có văn bản báo cáo gửi Sở để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định. 

3. Tình hình thiệt hại: (Số liệu lũy kế từ đầu năm đến tháng 11/2022). 

* Mưa, dông lốc: trên địa bàn tỉnh xảy ra 48 vụ. Ước thiệt hại 12.517 

triệu đồng (Trong đó: thiệt hại nhà ở: 8.152 triệu đồng; thiệt hại lúa hoa, màu: 

4.364 triệu đồng), cụ thể: 

- Về người:  02 người chết do sét đánh và 04 người bị thương. 

- Về nhà ở: 491 căn nhà bị ảnh hưởng do mưa dông. 

- Thiệt hại lúa, hoa màu, cây ăn trái: 741,16 ha. 
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* Sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch: xảy ra 49 điểm sạt lở, sụt lún và răn nứt 

đất bờ sông, kênh, rạch, với chiều dài 2.130 m. Ước thiệt hại khoảng 1.828 triệu 

đồng. Ảnh hưởng đến 33 căn nhà của người dân sống trong khu vực. 

* Do lũ: 

- Đê bao: Do ảnh hưởng mưa, kết hợp với nước lũ đã làm ảnh hưởng 28 

tuyến đê bị sụp lún, sạt lở (Tân Châu 9 đoạn; Châu Phú: 12 đoạn, Châu Thành: 

02 đoạn; Tri Tôn: 04 đoạn), với tổng chiều dài 1.892 m. 

- Cống, bọng bị rò rỉ, xì chủ yếu là của người dân, với số lượng 38 cái 

(Châu Phú: 18 cái; Châu Thành: 06 cái; Chợ Mới: 14 cái). 

Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy 

ƯPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh) chưa nhận được báo cáo đề xuất hỗ trợ thiệt hại 

sản xuất nông nghiệp do lũ năm 2022 từ địa phương. 

3.1. Các thiệt hại về sạt lở, mưa dông lốc, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh, 

cụ thể như sau: 

- Đối với sạt lở: đã tham mưu hỗ trợ địa phương 960 triệu từ nguồn Quỹ 

phòng, chống thiên tai (Trong đó, khắc phục sạt lở 700 triệu đồng; di dời 13 hộ 

dân ảnh hưởng sạt lở 260 triệu đồng), cụ thể:  

+ Đề nghị của UBND huyện Châu Thành tại Công văn số 44/UBND-

PTCKH ngày 20/01/2022 về việc sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai, để khắc 

phục sạt lở tuyến đường Cả Điền (bờ Đông), chiều dài 100 m, với tổng kinh phí 

700 triệu đồng. UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho huyện sử dụng Quỹ 

phòng, chống thiên tai tại Công văn số 652/VPUBND-KTN ngày 14/02/2022. 

+ Đề nghị của UBND thành phố Long Xuyên tại Tờ trình số 36/TTr-

UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên về việc hỗ 

trợ kinh phí di dời hộ dân có nhà bị ảnh hưởng do sạt lở rạch Cái Sắn, phường 

Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tổng số 13 căn, với kinh phí 260 triệu đồng. 

UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho thành phố Long Xuyên sử dụng Quỹ 

phòng, chống thiên tai tại Công văn số 2796/VPUBND-KTN ngày 26/5/2022. 

- Đối với mưa dông, lốc: đã tham mưu hỗ trợ địa phương 875 triệu đồng 

từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai (Trong đó, sửa chữa khắc phục 111 nhà ở 

do ảnh hưởng mưa, dông, với kinh phí 825 triệu đồng; nạo vét mương thoát 

nước chống úng với chiều dài 1.100 m, với kinh phí khoảng 50 triệu đồng), cụ 

thể: 

+ Đề nghị của UBND huyện An Phú về việc xin sử dụng Quỹ phòng, 

chống thiên tai hỗ trợ nhà ở bị tốc mái do mưa dông trên địa bàn huyện An Phú 

tại Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 12/4/2022 và Tờ trình số 49/TTr-UBND 

ngày 21/4/2022, tổng số 64 căn, với tổng kinh phí 410 triệu đồng. UBND tỉnh 

đã chấp thuận chủ trương cho huyện sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tại 

Công văn số 3110/VPUBND-KTN ngày 09/6/2022. 

+ Đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu về việc xin chủ trương 

sử dụng nguồn thu quỹ phòng chống thiên tai của địa phương (ngoài 20%) để 

chi hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do dông lốc tại Công văn số 

788/UBND-KT ngày 19/5/2022, tổng số 47 căn, với kinh phí 415 triệu đồng. 
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UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho thị xã Tân Châu sử dụng Quỹ phòng, 

chống thiên tai tại Công văn số 4084/VPUBND-KTN ngày 25/7/2022. 

+ Đề nghị của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy ƯPBĐKH-

PCTT&PTDS huyện Tịnh Biên tại Tờ trình số 07/TTr-VPTT ngày 12/10/2022 

của về việc xin chủ trương sử dụng quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ nạo vét 

mương thoát nước dọc đường Hương lộ 11, nạo vét chống úng với chiều dài 

1.100 m, với kinh phí khoảng 50 triệu đồng. UBND tỉnh đã chấp thuận chủ 

trương huyện sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tại Công văn số 

6355/VPUBND-KTN ngày 11/11/2022. 

+ Đề nghị của UBND huyện Chợ Mới tại Tờ trình số 2174/TTr-UBND 

ngày 06/9/2022 về việc cho chủ trương chi hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nhà 

ở do thiên tai với mức chi bằng với mức chi được quy định tại điểm a, khoản 1, 

Điều 8, Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh An 

Giang về việc Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ 

phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang. UBND tỉnh đã chấp thuận tại Công văn 

số 5843/VPUBND-KTN ngày 17/10/2022. 

3.2. Các thiệt hại đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện hỗ trợ 

theo quy định: 

Hiện nay, Chi cục Thủy lợi (Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy 

ƯPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh) đang phối hợp và đề nghị các địa phương hoàn 

chỉnh hồ sơ thiệt hại nhà ở, sản xuất nông nghiệp theo quy định của UBND tỉnh 

tại điểm b, khoản 3, Công văn số 781/UBND-KTN ngày 27/7/2020 để tham 

mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy 

ƯPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh) đề xuất UBND tỉnh xem xét sử dụng từ nguồn 

Quỹ phòng, chống thiên tai để hỗ trợ cho 70 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng mưa 

dông lốc và 468,89 ha sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu năm 2022 bị thiệt hại, 

với tổng kinh phí là 1.55,14 triệu đồng (Trong đó, thiệt hại nông nghiệp 836,14 

triệu đồng; nhà ở bị thiệt hại 715 triệu đồng), cụ thể: 

- Thiệt hại nông nghiệp do mưa dông lốc: 

+ Đề nghị của UBND huyện Phú Tân tại Tờ trình số 2301/TTr-UBND 

ngày 29/8/2022, với diện tích thiệt hại 61,30 ha, kinh phí 104,85 triệu đồng.  

+ Đề nghị của UBND thị xã Tân Châu tại Báo cáo số 1493/BC-UBND 

ngày 06/9/2022, với diện tích thiệt hại 125,84 ha, kinh phí đề nghị hỗ trợ 251,68 

triệu đồng. 

+ Đề nghị của UBND huyện An Phú tại Báo cáo số 14/BC-PCTT ngày 

29/8/2022, với diện tích thiệt hại 118,90 ha, kinh phí đề nghị hỗ trợ 153,91 triệu 

đồng. 

+ Đề nghị của UBND huyện Tri Tôn tại Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 

07/9/2022, với diện tích thiệt hại 116,65 ha, kinh phí đề nghị hỗ trợ 233,3 triệu 

đồng. 

+ Đề nghị của UBND huyện Tịnh Biên tại Công văn số 5065/UBND-KT 

ngày 31/8/2022, với diện tích thiệt hại 46,2 ha, kinh phí đề nghị hỗ trợ 92,4 triệu 

đồng. 
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- Thiệt hại nhà ở do mưa dông, lốc: Đề nghị của UBND huyện Phú Tân 

tại Tờ trình số 2301/TTr-UBND ngày 29/8/2022 về việc xin chủ trương sử dụng 

quỹ phòng, chống thiên tai của huyện hỗ trợ cho các hộ dân có nhà ở, lúa nếp bị 

thiệt hại do mưa, dông lốc trên địa bàn huyện, tổng số 70 hộ, với kinh phí 715 

triệu đồng. 

4. Giải pháp trong thời gian tới: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường phối hợp với các địa phương tiếp 

tục rà soát thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ theo quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành và các địa phương trong việc triển 

khai thực hiện các kế hoạch, quy hoạch về chuyên canh sản xuất nông nghiệp 

theo kế hoạch của UBND tỉnh giao. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng 

năm, kịp thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong triển khai và tham 

mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Đề nghị các huyện, thị xã, thành phố giao các ngành, địa phương tổ chức 

họp dân lấy ý kiến thống nhất kế hoạch sản xuất và xả lũ vụ Thu Đông hàng 

năm để có kế hoạch tổ chức sản xuất hiệu quả, đảm bảo ăn chắc; cũng như công 

tác xả lũ có kiểm soát nhằm hạn chế thiệt hại do nước lũ gây ra. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật) sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND huyện, thị, thành 

phố trên cơ sở rà soát, điều kiện sản xuất thực tế, có thông báo lịch thời vụ theo 

định kỳ hàng năm để các huyện triển khai thực hiện nhằm khống chế tình hình 

dịch hại, né tránh lũ và tranh thủ nguồn nước trong tình hình biến đổi khí hậu 

(theo quy định tại Công văn số 1165/VPUBND-KT ngày 12/4/2016 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc thông báo lịch thời vụ xuống giống lúa theo định kỳ 

hàng năm). 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời 

kiến nghị của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh An Giang./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để Báo cáo); 

- Chi cục TTBVTV; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 

   Phòng Kinh tế thị xã, thành phố;    

- Lưu: VT, CCTL, VMT. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Kiến Thọ 
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