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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư, phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm 
năm 2021 trên địa bàn thành phố Chí Linh

  
 Thực hiện Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh về việc thành lập đoàn kiểm tra Liên ngành, 
kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

 Để tăng cường công tác công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn 
nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Chí 
Linh. Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành 
các cơ sở  sản xuất, kinh doanh vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú 
y, thức ăn chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích.
- Ngăn chặn hiệu quả, tạo bước chuyển biến căn bản, từng bước giải quyết 

dứt điểm các hành vi vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, phân bón giả, 
thuốc ngoài danh mục.

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh công tác phòng, 
chống việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại vật tư nông nghiệp kém chất 
lượng, ảnh hưởng môi trường sinh thái, gây nguy hại đối với sức khỏe người dân.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư 
nông nghiệp trên địa bàn thành phố Chí Linh; đảm bảo việc sản xuất kinh doanh 
chặt chẽ, đúng theo quy định của pháp luật.

- Ngăn chặn việc kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y giả, kém chất lượng, thuốc ngoài danh mục, quá hạn sử dụng, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, giống, phân bón 
không đủ điều kiện, làm ảnh hưởng đến sản xuất, gây ô nhiễm môi trường và vệ 
sinh an toàn thực phẩm.
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2. Yêu cầu.
- Công tác kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, khách quan trong quá trình kiểm 

tra.
- Quá trình kiểm tra phải có sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban chuyên 

môn, đơn vị, cơ quan chức năng như: lực lượng công an thành phố, đội quản lý thị 
trường và chính quyền cơ sở.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về 
lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho người kinh doanh vật 
tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, đồng thời nâng cao vai trò trách 
nhiệm quản lý của chính quyền các xã, phường.

- Phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm trong kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Đối tượng kiểm tra
Các cơ sở sản xuất kinh doanh, cửa hàng, đại lý, hộ kinh doanh vật tư, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia 
cầm trên địa bàn thành phố trong đó trọng điểm kiểm tra các địa bàn có mức tiêu 
thụ lớn, điểm tập kết, kho hàng chứa vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV, thuốc thú y, 
phân bón, các cơ sở giết mổ.

2. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh (đối 

với mặt hàng hạn chế kinh doanh), giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối 
với mặt hàng kinh doanh có điều kiện), chứng chỉ hành nghề, công bố chất lượng, 
hợp đồng đại lý (theo quy định), chứng nhận phòng cháy, chữa cháy theo quy định 
của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, giống cây 
trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và phân bón.

- Kiểm tra việc niêm yết giá bán hàng hóa vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ 
thực vật, thuốc thú y, phân bón tại cửa hàng đại lý.

- Các hóa đơn chứng từ, chứng minh xuất xứ hàng hóa theo quy định.
- Kiểm tra việc ghi nhãn các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y đang lưu 

thông trên thị trường để phát hiện hành vi vi phạm như: Ghi thêm đối tượng phòng 
trừ chưa được đăng ký, khuyến cáo hướng dẫn sử dụng thuốc không đúng với nội 
dung đã đăng ký. Truy xuất nguồn gốc vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y ghi nhãn sai. 
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- Kiểm tra, buộc tiêu hủy theo quy định đối với các loại vật tư nông nghiệp, 
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y giả, không rõ nguồn gốc, thuốc không có trong 
danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

3. Phương pháp kiểm tra

Đoàn kiểm tra trực tiếp tiến hành kiểm tra tại các cửa hàng kinh doanh vật tư 
nông nghiệp, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cơ sở giết mổ trên địa 
bàn thành phố theo các nội dung của Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ngày 
19/11/2018; Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 25/11/2013; Luật Thú y ngày 
19/6/2015; Luật Thủy sản ngày 21/11/2017 và các Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018, Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018, 
Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & 
PTNT; Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020; Thông tư 46/2015/TT-
BNNPTNT ngày 15/12/2015 đã quy định.

4. Thành phần đoàn kiểm tra.

Theo Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Chủ 
tịch UBND thành phố Chí Linh “Về việc Thành lập đoàn kiểm tra Liên ngành, 
kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố”.

5. Thời gian, địa điểm.
- Thời gian kiểm tra: Tháng 10 năm 2021.
(Thời gian, địa điểm cụ thể có thông báo của Đoàn kiểm tra liên ngành)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Đoàn kiểm tra liên ngành
- Theo Quyết định số 2648/QĐ- UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND thành phố Chí Linh. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc kinh 
doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, cơ sở giết mổ...

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm 
pháp luật về lĩnh vực kinh doanh vật tư, giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc 
bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc thú y, kiểm tra giết mổ.

- Kiểm tra đánh giá các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 
địa bàn thành phố Chí Linh.

- Các thành viên Đoàn liên ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ 
quan, đơn vị bố trí thời gian thực hiện kế hoạch kiểm tra trên địa bàn.
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- Kết thúc đợt kiểm tra Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm tổng hợp 
kết quả báo cáo UBND thành phố theo quy định.

2. Đài phát thanh thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định 
của pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp; thông tin về các trường hợp vi phạm trong 
kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, cơ sở 
giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đã được phát hiện, xử lý để 

3. Các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với 
đoàn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả.

4. UBND các xã, phường.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp, 

kiên quyết đình chỉ kinh doanh đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn chưa đủ điều 
kiện.

- Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật 
quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp.

- Phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra các hộ kinh doanh vật 
tư nông nghiệp trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra liên ngành các cơ sở  sản xuất, kinh doanh vật 
tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giết mổ gia 
súc, gia cầm trên địa bàn thành phố năm 2021. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu 
đoàn kiểm tra liên ngành, UBND xã, phường và các phòng, ban đơn vị liên quan 
nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các đơn vị liên quan;
- UBND xã, phường;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huỳnh
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