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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:  963 /UBND-KTN 
V/v triển khai một số nhiệm vụ, 

giải pháp để bình ổn thị trường 

phân bón tại tỉnh An Giang 

 An Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2021 

 

   

  Kính gửi: 

- Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Hiện nay, giá phân bón trên địa bàn tỉnh đang ở mức cao nhất trong 04 năm 

trở lại đây và tăng khoảng 20-70% tùy từng loại phân bón so với đầu năm nay. Với 

giá phân bón này làm cho người nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sản 

xuất. Nhằm góp phần thực hiện việc bình ổn thị trường phân bón trên địa bàn tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, địa phương và 

các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh phân bón tại An Giang thực hiện một số nhiệm 

vụ, giải pháp, cụ thể như sau: 

1. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh: 

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh văn 

bản kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài 

chính có giải pháp bình ổn thị trường phân bón. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn bà con nông dân sử dụng 

phân bón tiết kiệm, cố gắng chuyển đổi sang các loại phân bón khác kết hợp với việc 

sử dụng phân bón hữu cơ, tăng tỷ trọng phân bón hữu cơ trong chăm sóc cây trồng; 

phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh củng cố các Hợp tác xã tổ chức dịch vụ cung 

ứng vật tư nông nghiệp, trong đó có mặt hàng phân bón để phục vụ sản xuất của Hợp 

tác xã và xã viên. 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan khác thành 

lập Đoàn liên ngành để tăng cường công tác kiểm tra, giảm sát để ngăn chặn hành vi 

đầu cơ, găm hàng, tăng giá, sản xuất - kinh doanh phân bón giả, không đảm bảo chất 

lượng để xử lý theo quy định pháp luật. 

- Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 

trong vận chuyển, lưu thông mặt hàng phân bón được thông suốt qua các chốt kiểm 

soát dịch bệnh kể cả trong thời gian giãn cách xã hội (nhưng phải đảm bảo quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19). 



2 

 

 
 

2. Đối với UBND huyện, thị xã và thành phố: 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông mặt hàng phân 

bón được thông suốt qua các chốt kiểm soát dịch bệnh kể cả trong thời gian giãn cách 

xã hội (nhưng phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19). Trường hợp 

cần thiết thì đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

để phối hợp lực lượng quân sự hỗ trợ doanh nghiệp, đại lý vận chuyển, bốc xếp phân 

bón kịp thời đến tay bà con nông dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục 

diễn biến phức tạp. 

- Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực vật tư nông nghiệp trong đó có 

phân bón; phối hợp kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng 

giá, sản xuất-kinh doanh phân bón giả, không đảm bảo chất lượng. 

- Xem xét, ưu tiên tiêm vắc xin ngừa dich Covid-19 cho các đối tượng là nhân 

viên công ty, đại lý cấp 1, cấp 2, nhân viên kho bãi và lực lượng bốc xếp phân bón 

có liên quan trên địa bàn.  

3. Đối với các doanh nghiệp và đại lý kinh doanh phân bón: 

- Thông tin giá bán phân bón cho Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn để cùng nhau phối hợp, kiểm soát tình hình cung ứng phân bón trên 

địa bàn tỉnh (giao Sở Công Thương hướng dẫn cụ thể). 

- Chuẩn bị đầy đủ lượng phân bón đủ để cung ứng kịp thời cho bà con nông 

dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, gây sốt giá vụ Thu Đông 2021 và 

vụ Đông Xuân 2021-2022. 

- Việc mua bán phân bón phải đảm bảo chất lượng, không đầu cơ, găm hàng, 

tăng giá bất hợp lý; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, 

thị xã và thành phố, các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Sở: YT, GTVT, TC; 

- LMHTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh; 

- Các DN - Đại lý KD phân bón cấp 1; 

- LĐ VPUBND tỉnh;  

- Lưu VT, P.KTN. 

 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Trần Anh Thư 

 

 

 


