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KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, 

thuốc Bảo vệ thực vật, giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn  

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

      

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-SNN, ngày 14 tháng 3 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc Thành 

lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về sản 

xuất, kinh doanh phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật, giống cây trồng nông nghiệp 

trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 29/4/2022, Đoàn tiến hành thanh tra chuyên 

ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, 

thuốc Bảo vệ thực vật, giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 1). 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTT-QĐ219,  ngày 04 tháng 5 năm 

2022 của Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp 

luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật, giống cây trồng 

nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kết luận như sau: 

Phần thứ nhất 

KHÁI QUÁT CHUNG 

Thành phố Kon Tum là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. 

Diện tích tự nhiên 43.289,74 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 30.762,12 ha, 

gồm: diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 29.015,28 ha chiếm 67,03% tổng diện 

tích tự nhiên; đất lâm nghiệp có rừng: 1.544,22 ha  chiếm 3,57% tổng diện tích tự 

nhiên; đất nuôi trồng thuỷ sản: 31,72 ha chiếm 0,07%; đất nông nghiệp khác: 170 

ha chiếm 0,39%;  

Với diện tích đất nông nghiệp chiếm 71,06% cho nên nhu cầu sử dụng phân 

bón, thuốc Bảo vệ thực vật, giống cây trồng cho sản xuất nông nghiệp ngày càng 

tăng cao. Các sản phẩm phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật, giống cây trồng,...được 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ yếu nhập từ các tỉnh khác trong nước. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 79 cơ sở đăng ký kinh doanh phân bón, 

thuốc Bảo vệ thực vật và giống cây trồng.  



 

 

2 

Phần thứ hai 

KẾT QUẢ THANH TRA 

I.  ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC THANH TRA. 

1. Đối tượng được thanh tra:  

Các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng trên 

địa bàn Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

2. Các cơ sở được thanh tra: 

Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (do 

Thanh tra Sở chủ trì; các thành viên phối hợp: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật, thành phần mời phối hợp Phòng Kinh tế Thành phố, Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp Thành phố) kiểm tra 30 cơ sở trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QỦA THANH TRA.   

1. Nội dung Thanh tra: 

Đối với cơ sở kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm: Kiểm tra Giấy phép kinh 

doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán; kho tàng bảo quản; cơ sở vật chất, 

trang thiết bị; nhãn mác hàng hóa đang kinh doanh; hồ sơ chất lượng; hóa đơn, sổ 

ghi chép xuất, nhập, tồn của hàng hóa,… 

2. Kết quả Thanh tra:    

- Kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh, trong đó có 23 cơ sở đang hoạt động, 07 cơ 

sở tạm dừng hoạt động;  Có 06/23 cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về sản 

xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (Có bảng tổng hợp các cơ sở kiểm 

tra và xử lý vi phạm hành chính kèm theo). 

- Hành vi vi phạm: Vi phạm về kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật có Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV đã hết hạn; kinh doanh phân bón 

không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; kinh doanh phân bón 

có nhãn hàng hóa sai quy định; kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật đã quá hạn sử 

dụng. 

III. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.  

Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và ban hành 06 Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với 06 cơ sở/23 cơ sở được thanh tra; Với Tổng số tiền là 

22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn); Tổng số tiền đã 

nộp vào ngân sách nhà nước là 22.500.000 đồng.  

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi hàng hoá và buộc ghi nhãn 

hàng hoá đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; buộc thu hồi thuốc bảo vệ 

thực vật hết hạn sử dụng; yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ (giấy đủ điều kiện buôn bán 

phân bón, giấy đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) theo đúng quy 

định. 

(Có bảng tổng hợp các cơ sở kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính kèm theo). 
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Phần thứ ba 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN: 

1. Ưu điểm. 

1.1. Về Chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở trong sản xuất, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp. 

- Nhìn chung các đơn vị kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành 

phố Kon Tum đã chấp hành tương đối tốt các điều kiện quy định, như: Có Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, chứng nhận huấn luyện 

chuyên môn về phân bón; có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kinh doanh 

đúng với nội dung được cấp; Diện tích kho chứa đảm bảo, đúng quy định, có đầy 

đủ các biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, môi trường kinh doanh; 

Kinh doanh các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; thực hiện tốt việc niêm 

yết giá sản phẩm;  

- Các cơ sở kinh doanh đã chấp hành và hợp tác tốt với Đoàn thanh tra theo 

quy định; nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt và kịp thời khắc phục hậu 

quả theo quy định của pháp luật. 

1.2. Về Công tác phối hợp và hoạt động của Đoàn thanh tra.  

- Phòng Kinh tế Thành phố và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố 

Kon Tum phối hợp tốt với Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và 

PTNT, cử người tham gia có chuyên môn, có trách nhiệm; 

- Các thành viên của Đoàn thanh tra chuyên ngành làm việc có trách nhiệm, 

có kỷ luật, có chuyên môn, phối hợp có hiệu quả trong việc kiểm tra, phát hiện xử 

lý các hành vi vi phạm.  

2. Tồn tại, hạn chế. 

- Đa số các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm khi kiểm tra về các 

hành vi: Kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán đã hết hạn; kinh doanh phân bón không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán phân bón; kinh doanh phân bón có nhãn hàng hóa sai quy định; kinh doanh 

thuốc Bảo vệ thực vật đã quá hạn sử dụng. 

- Một số cá nhân, cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống 

cây trồng không đăng ký kinh doanh, hoạt động trái phép đặc biệt là các xã vùng 

sâu, vùng xa là nguy cơ tiềm ẩn của các đối tượng lợi dụng buôn bán hàng hóa 

kém chất lượng, hàng giả... 

II. KIẾN NGHỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Kiến nghị với  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Đề nghị sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 2 điều 7 Nghị định số  

55/2018/NĐ-CP, ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính Phủ về quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón đối với hành vi vi phạm không duy 

trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán phân bón theo quy định tại điều 19 Nghị 

định số 108/2017/NĐ-CP trong quá trình hoạt động; vì Nghị định số 
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108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân 

bón hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2019 Quy định về quản lý phân bón có hiệu lực thi hành (nội 

dung này Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã có văn bản kiến nghị gửi 

cơ quan chức năng tổng hợp kiến nghị xem xét nhưng chưa có hướng dẫn thực 

hiện hoặc sửa đổi, bổ sung). 

2. Kiến nghị với UBND Thành phố Kon Tum chỉ đạo các ngành chức 

năng, chính quyền các xã, phường: 

- Tăng cường giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông 

nghiệp, giống cây trồng và công tác tuyên truyền, nắm bắt, thu thập thông tin về 

các dấu hiệu sai phạm. Kịp thời phát hiện sai phạm trong sản xuất, kinh doanh và 

sử dụng vật tư nông nghiệp kém chất lượng, hàng giả, hàng cấm, chất cấm... trên 

địa bàn quản lý, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa là nguy cơ tiềm ẩn của các 

đối tượng lợi dụng buôn bán hàng hóa kém chất lượng, hàng giả; xử lý hoặc tham 

mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Đoàn Thanh tra, kiểm tra) 

trong trong công tác nắm bắt thông tin về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm, hành 

vi, thủ đoạn vi phạm....thông tin, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.   

3. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, triển khai các 

công việc sau: 

-  Tăng cường giám sát, kiểm tra vật tư nông nghiệp, giống cây trồng nông 

nghiệp và công tác tuyên truyền; nắm bắt, thu thập thông tin về các dấu hiệu sai 

phạm, kịp thời phát hiện sai phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư 

nông nghiệp kém chất lượng, hàng giả, hàng cấm, chất cấm... giống cây trồng 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn quản lý; đặc biệt là các xã vùng sâu, 

vùng xa là nguy cơ tiềm ẩn của các đối tượng lợi dụng buôn bán hàng hóa kém 

chất lượng, hàng giả. Nắn chắc thông tin, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý 

nghiêm minh các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, rà soát việc cấp chứng chỉ hành nghề; cấp 

mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán đối với những mặt hàng kinh 

doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, nhất là phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật; 

- Lồng ghép các lớp tập huấn để tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp chấp hành nghiêm việc lưu trữ hồ 

sơ tiêu chuẩn công bố áp dụng, tiêu chuẩn chứng nhận hợp chuẩn hoặc quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng; lưu giữ chứng từ hóa đơn, mở sổ theo dõi hàng hóa 

kinh doanh,.... đầy đủ theo đúng quy định để thuận tiện trong quá trình thanh, 

kiểm tra. 

4. Giao Thanh tra Sở. 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và chính 

quyền địa phương rà soát, kịp thời nắm bắt thông tin các hành vi vi phạm của các 

cở sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống 
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cây trồng nông nghiệp. Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh và 

sử dụng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng theo kế hoạch hoặc đột xuất khi có 

thông tin về dấu hiệu có hành vi vi phạm nhất là hàng không có nguồn gốc xuất 

xứ, hàng kém chất lượng, hàng cấm, chất cấm...; 

- Theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẻ với các đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện công tác thanh, kiểm tra phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây 

trồng theo Kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt và đột xuất; 

- Đề xuất, báo cáo kịp thời tình hình vi phạm, dấu hiệu vi phạm và dự báo 

nguy cơ tiềm ẩn cho lãnh đạo Sở biết, chỉ đạo./.    

Nơi nhận:                                                      GIÁM ĐỐC 

- Bộ NN và PTNT (Báo cáo);          

- UBND tỉnh (Báo cáo);                                                                                            
- Ban chỉ đạo 389 tỉnh (Báo cáo); 

- Thanh tra Bộ NN và PTNT (Báo cáo);                                      
- Thanh tra tỉnh (biết);  

- BGĐ Sở (biết); 

- UBND thành phố Kon Tum (biết);                       
- Chi cục TT&BVTV (thực hiện);                               

- Lưu: VT, HSTTra.                              
 

 

 

 

Nguyễn Tấn Liêm 
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