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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp  

trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2021 

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong 

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2021. Ủy ban nhân 

dân huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp 

với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU: 

1. Mục đích. 

- Ngăn chặn việc kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật) là hàng giả, hàng kém chất lượng; việc kiểm dịch 

thực vật; kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, kinh doanh nông, 

lâm sản gây mất an toàn cho người tiêu dùng. 

- Việc kiểm tra các hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống cây 

trồng, phân bón thuốc bảo vệ thực vật) theo đúng các quy định của Pháp luật. 

- Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi sử dụng vật tư nông nghiệp 

(giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) đảm bảo về chất lượng, góp 

phần tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, tạo lòng 

tin trong nhân dân. 

2. Yêu cầu. 

- Kiểm tra, kiểm soát đúng đối tượng, đúng quy định của Pháp luật, không 

gây phiền hà cản trở cho các tổ chức cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 

địa bàn huyện. 

- Xử lý nghiêm, triệt để, đúng quy định của Pháp luật nhằm răn đe kịp 

thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm. 

- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn kiểm 

tra, thực hiện việc kiểm tra theo đúng các quy định của Pháp luật. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH 

1- Đối tượng kiểm tra. 

Các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật) trên địa bàn huyện. 

2- Địa điểm kiểm tra: Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

3- Nội dung kiểm tra. 

a) Kiểm tra về các thủ tục hành chính được quy định trong kinh doanh, 



mua bán: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện, 

nhãn hàng hóa, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn ngốc hàng hóa đang được 

bày bán hoặc cất giữ trong kho chứa, niêm yết giá hàng hóa,… 

b) Kiểm tra tên loại sản phẩm kinh doanh theo danh mục nhà nước ban 

hành. 

c) Kiểm tra việc công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa là vật tư nông 

nghiệp (giống cây trồng, phân bón thuốc bảo vệ thực vật) theo quy định hiện 

hành. 

d) Kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định của Nhà nước. 

đ) Kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy 

định của nhà nước. 

e) Thông qua quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong quản lý, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

g) Xử lý, xử phạt các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

4- Thời gian, thành phần 

- Thời gian: Thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2021. 

- Thành phần:  Cử Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện làm Trưởng đoàn; Đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị: Công an huyện, 

Tài chính - KH huyện; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; Đội quản lý thị 

trường số 1;  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Các cơ quan, đơn vị tham gia Đoàn kiểm tra. 

  - Có trách nhiệm tham gia đầy đủ theo lịch của Đoàn kiểm tra; 

- Tham mưu UBND huyện xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến 

lĩnh vực được phân công quản lý. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông 

nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm ./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp&PTNT; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng 
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