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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi,  phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật, Thú y, thức ăn chăn nuôi và công tác an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 2064/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 9 năm 2020 

của UBND huyện về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà 

nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Tràng Định. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra sản xuất, kinh doanh 

giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ  thực vật, Thú y, thức ăn chăn 

nuôi và công tác an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn 

huyện năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước ở cơ sở về kinh doanh 

Giống: cây trồng nông nghiệp, vật nuôi (giống rau, củ quả, cá, con giống gia 

súc, gia cầm...), phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi 

và công tác an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Giúp các hộ kinh doanh về lĩnh vực nông nghiệp đi vào nề nếp và thực 

hiện kinh doanh đúng quy định của Nhà nước. 

2. Yêu cầu 

Các tổ chức, cá nhân hoạt động về công tác sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng nông lâm nghiệp, giống gia súc, gia cầm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 

thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, công tác an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp đều phải tuân thủ, nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, chế biến, 

kinh doanh các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp như; giống cây trồng 

nông lâm nghiệp, giống gia súc, gia cầm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức 

ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thu gom, chế biến thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp năm 20223 trên địa bàn huyện. 

2. Địa bàn kiểm tra: Trên địa bàn huyện Tràng Định. 

3. Thời gian kiểm tra: Chia làm 02 đợt: Đợt 1: từ ngày 08 tháng 02 năm 
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2023 đến ngày 30 tháng 5 năm 2023. Đợt 2 sẽ thông báo sau. 

4. Hình thức và biện pháp kiểm tra: Kiểm tra các giấy tờ liên quan như: 

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, hóa đơn chứng từ có liên quan đến hàng 

hóa, các điều kiện kinh doanh phân bón, giống cây trồng, giống gia súc, gia cầm, 

thuốc BVTV, Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, các điều kiện về kinh doanh theo 

từng lĩnh vực, mặt hàng kinh doanh, vệ sinh thú y. Giấy xác nhận kiến thức về 

an toàn thực phẩm (ATTP), Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Giấy 

chứng nhận ngành nghề kinh doanh. 

5. Kinh phí hỗ trợ và phương tiện cho công tác kiểm tra: 

5.1. Kinh phí hỗ trợ: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp nông lâm nghiệp 

năm 2023 của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để thực hiện 

công tác kiểm tra.  

5.2. Phương tiện phục vụ cho công tác kiểm tra: Phương tiện phục vụ cho 

công tác kiểm tra: Xe ô tô của Đội quản lý thị trường số 07 và thuê xe ngoài. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tham mưu thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành gồm: Lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 07 (Trưởng 

Đoàn); Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT (Phó Trưởng đoàn). Các thành 

viên gồm các đơn vị: Công an huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài chính 

- Kế hoạch; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; Chuyên viên  Phòng Nông 

nghiệp & PTNT; đại diện UBND các xã nơi đoàn đến kiểm tra. 

2. UBND các xã, thị trấn 

Rà soát, thống kê, tổng hợp các tổ chức, hộ kinh doanh phân bón, giống 

cây trồng, giống gia súc, gia cầm, thuốc BVTV, Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; 

Các cơ sở kinh doanh sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản được quy định tại 

(Phụ Lục III Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ) 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra 

3.1. Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra cụ thể đối với các 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống gia súc, gia cầm, 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y các cơ sở thu 

gom, chế biến, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc thuộc lĩnh vực nông lâm 

nghiệp trên địa bàn huyện Tràng Định. 

3.2. Quyền hạn: Được quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo 

quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, được áp 

dụng theo thẩm quyền của Đội Trưởng Đội QLTT, được sử dụng ấn chỉ con dấu 

của đội QLTT số 07 để xử lý, nếu trường hợp vượt quá thẩm quyền thì lập hồ sơ 

báo cáo trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý theo quy định. 

Kết thúc mỗi đợt kiểm tra: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối 

hợp với Đội Quản lý thị trường số 07 tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá việc 
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thực hiện quyết định gửi về UBND huyện. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra liên ngành về sản xuất, kinh doanh giống 

cây trồng nông lâm nghiệp, giống gia súc, gia cầm, phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và công tác an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông lâm nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyệnTràng Định./. 
 

 

 
Nơi nhận: 
- Chi cục: QLCLNLS&TS;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Đội QLTT số 07;                                                                                         

- Công an huyện;  

- Phòng NN & PTNT huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;   

- Trung tâm Dịch vụ NN huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 

 


