
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 12 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN PHÚ GIÁO 

1. Cử tri Nguyễn Đăng Liệu, ấp Đồng Thông xã Phước Sang đề nghị: Ngành 

chức năng của tỉnh rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất và sự đóng góp cho địa 

phương qua nhiều năm của Công Ty Nông Trang Lâm Viên (thuộc công ty Vinamit) 

và Trại chăn nuôi bò sữa (thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Bình 

Dương). Qua rà soát, nếu 02 Công ty này hoạt động không hiệu quả, đề nghị tỉnh 

có chủ trương để quy hoạch một phần đất dự án thành đất ở khu dân cư hoặc xây 

dựng các công trình công ích cho địa phương tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội cho người dân trên địa bàn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

* Đối với Công ty Nông Trang Lâm Viên (Thuộc Công ty Vinamit) 

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện kiểm tra tại Công ty theo 

Quyết định số 970/QĐ-STNMT ngày 22/7/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty cổ phần Vinamit. 

Dự kiến trong Quý I/2020 sẽ có kết luận kiểm tra đối với Công ty, khi đó Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

có ý kiến trả lời cho cử tri ấp Đồng Thông, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo. 

* Đối với Trang trại bò sữa (Thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp 

Bình Dương - Nay đổi tên thành Công ty Cổ phần ANOVA AGRI Bình Dương) 

Được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương chấp thuận cho 

Công ty Cổ phần Đường Bình Dương lập dự án xây dựng Trang trại chăn nuôi bò 

sữa tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, tại xã Phước Sang và Tân Hiệp, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tại Công văn số 1868/UBND-KTN, ngày 

29/06/2011. 

Về xây dựng cơ sở hạ tầng trại bò: Đã hoàn thành đầu tư giai đoạn I và đầu tư 

bổ sung sớm cho giai đoạn II 02 chuồng nuôi bò, đường giao thông nội bộ, khu sát 

trùng theo công nghệ sinh học tự động, xây dựng và cải tạo thêm nhà nghỉ cho công 

nhân, mở rộng khu tập kết chế biến thức ăn hỗn hợp cho bò sữa. 

Về mua sắm trang bị máy móc thiết bị: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống máy móc 

thiết bị nhập khẩu. 

Về nhập khẩu bò giống sữa có nguồn gốc cao sản: Đã nhập 716 con (Kế hoạch 

640 con).  
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Về khối lượng và giá trị đầu tư: Đã đầu tư được 169,3 tỷ đồng (Kế hoạch là 143 

tỷ đồng). 

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các Sở (Khoa 

học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư và Tài nguyên và Môi trường) và địa phương 

tiến hành kiểm tra tại Công ty theo Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Dự kiến trong Quý I/2020 sẽ có kết luận kiểm tra đối với Công ty, khi đó sẽ có 

trả lời cho cử tri ấp Đồng Thông, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo. 

2. Cử tri Nguyễn Văn Thành, ấp 5 xã An Thái đề nghị: Ngành chức năng xem 

xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất cho 43 hộ dân khu vực Cơ sở cai 

nghiện ma túy số 3.  

Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo trả lời: 

Theo kết quả rà soát của Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 có 43 hộ dân sử dụng đất 

có nguồn gốc nhận khoán từ Lâm trường Phú Tân (sau này là Lâm trường Phú Bình), 

ngày 13/11/2015, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt phương án sử dụng đất cho UBND huyện Phú Giáo đối với khu 

đất diện tích 2.849,97ha tại xã An Thái, trong đó có nội dung: Yêu cầu tổ chức tiến 

hành trích lục bản đồ khu đất, xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan chủ 

quản phê duyệt, sau đó liên hệ Sở Tài nguyên và môi trường để lập thủ tục giao đất, 

cho thuê đất theo quy định. 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 06/4/2018 của Phòng Tài nguyên và môi trường 

huyện Phú Giáo với Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, có kết quả: “..Hiện nay dự thảo 

của đơn vị đã gửi lên cấp trên, tuy nhiên đơn vị cấp trên cũng phải xin ý kiến của 

UBND thành phố HCM, đến nay đơn vị chưa nhận được phản hồi…” (có kèm theo 

biên bản).  

 UBND huyện Phú Gíáo sẽ tiếp tục đôn đốc Cơ sở ma túy số 3 sớm hoàn thiện 

hồ sơ  sau khi có kết quả giải quyết, Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo xem xét cấp 

Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật cho các hộ dân./. 

 

 

 

 


