
Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Văn phòng UBND tỉnh An Giang. 

Căn cứ Báo cáo số 653/BC-MTTQ-BTT ngày 08/12/2022 của Ban 

Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang về tình hình tư tưởng, 

nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 11 năm 2022; 

Thực hiện Công văn số 7013/VPUBND-TH ngày 14/12/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh An Giang về việc trả lời kiến nghị của Nhân dân theo đề nghị 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, trong đó có nội dung: 

“Hiện nay, giá vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu còn ở mức cao ảnh 

hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023. Nguyện vọng của nông dân mong 

muốn ngành chức năng quan tâm, có giải pháp phù hợp trong tình hình giá vật 

tư nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu tăng cao; đảm bảo đầu ra giá nông sản 

để nông dân sản xuất có lợi nhuận; xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng mua 

bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.”  

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện kiểm 

tra và phối hợp kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, công bố các doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón kém chất lượng, phân bón giả trên phương 

tiện truyền thông, công bố đường dây nóng phản ánh vật tư nông nghiệp,… và 

ban hành Quyết định số 1038/QĐ-SNNPTNT ngày 09/12/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Danh mục Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

doanh nghiệp năm 2023 và Quyết định số 1035/QĐ-SNNPTNT ngày 

09/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh 

kiểm tra năm 2023 để chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện. 

Bên cạnh đó, nhằm giúp nông dân an tâm sản xuất vụ Đông Xuân năm 

2023, đồng thời góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng của ngành nông 

nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT đã và đang thực hiện nhiều giải pháp cụ thể 

như sau: 

- Ngành nông nghiệp đã tăng cường triển khai và thực hiện tốt quyết định 

số 73/QĐ-TT-VPPN ngày 25/04/2022 của Cục Trồng trọt về ban hành Quy trình 

kỹ thuật canh tác lúa giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tại vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

- Năm 2022 ngành nông nghiệp đã phối hợp và mời gọi hơn 20 doanh 

nghiệp, đến An Giang kết nối tiên thụ sản phẩm trồng trọt với tổng diện tích 

103.865 ha (lúa, rau màu và cây ăn trái). Để việc đầu ra của nông sản ổn định và 
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bền vững, ngành nông nghiệp, đã tiếp tục phối hợp với các sở ngành mời gọi 

doanh nghiệp, đăng ký kế hoạch liên kết ở vụ Đông xuân 2022-2023, khoảng 

147.000ha trên địa bàn tỉnh. Đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền vận 

động nông dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trong thời gian 

tới, nhằm tránh việc trúng mùa rớt giá như những năm trước đây.   

- Tổ chức tập huấn nông dân, thúc đẩy sản xuất an toàn, bền vững theo 

tiêu chuẩn được chứng nhận, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất 

khẩu. 

- Phối hợp với sở Công thương, Sở Thông tin truyền thông đẩy mạnh đưa 

lên sàn thương mại điện tử, đồng thời mời gọi doanh nghiệp đến ký hợp đồng 

thu mua cho nông dân. 

- Áp dụng quy trình sản xuất: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quy trình kỹ 

thuật canh tác lúa giảm chi phí, nâng cao hiệu quả tại vùng ĐBSCL do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành cho người nông dân trên địa bàn tỉnh 

nhằm giúp bà con nông dân giảm chi phí sản xuất. 

- Phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tập huấn cấp mã số 

vùng trên lúa, rau màu và cây ăn trái để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), 

chú trọng công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng các mặt hàng đang biến động 

giá, kịp thời có thông tin đến người dân biết, lựa chọn sản phẩm chất lượng, 

phục vụ sản xuất, tuyên truyền thông tin đến các công ty, doanh nghiệp chấp 

hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong lưu thông, cung ứng hàng hóa 

chất lượng giúp người dân biết, chọn sản phẩm chất lượng phục vụ sản xuất; 

Đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin các công ty, doanh nghiệp có hàng 

hóa không đảm bảo chất lượng theo quy định pháp luật để kịp thời xử lý. 

- Thường xuyên phối hợp với báo, đài đưa tin kịp thời các tổ chức, cá 

nhân vi phạm việc cung ứng sản phẩm kém chất lượng cho người tiêu dùng. 

Trên đây là nội dung phản hồi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, báo cáo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng UBND tỉnh 

An Giang./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;                                                                              

- Lưu: VT, VP. ĐTML. 
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