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THÔNG BÁO
Kết luận thanh tra chuyên ngành trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn
huyện Đắk Hà, Đắk Tô tỉnh Kon Tum

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành
Kết luận thanh tra số 02/KL-CCTT&BVTV về Kết luận thanh tra chuyên ngành trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Hà, Đắk
Tô tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc
thah tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh và phòng chống
tham nhũng trên cổng/Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền
thông của tỉnh Kon Tum, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum thông
báo Kết luận thanh tra như sau:
I. NỘI DUNG THANH TRA.

Thanh tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật; kiểm tra kho tàng, bảo quản hàng hoá sản xuất, kinh doanh; kiểm tra hồ sơ
chất lượng sản phẩm hàng hóa; kiểm tra nhãn mác hàng hoá đang kinh doanh; kiểm tra
việc niêm yết giá; sổ sách, ghi chép xuất, nhập, nhật ký bán hàng.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Đoàn đã thực hiện thanh tra 20 cơ sở kinh doanh VTNN (phân bón, thuốc
BVTV, giống cây trồng).
Qua thanh tra đã phát hiện 03 cơ sở vi phạm; Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi
phạm hành chính và tham mưu lãnh đạo Chi cục ban hành 03 Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính đối với 03 cơ sở vi phạm nêu trên. Với Tổng số tiền là 7.000.000
đồng (bảy triệu đồng), người vi phạm đã chấp hành xong.
III. KẾT LUẬN.

Nhìn chung các cơ sở kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh,về tiêu
chuẩn hàng hoá kinh doanh, về thủ tục kinh doanh, như: Có Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, Giấy chứng nhận
đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV; kinh doanh các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ
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rõ ràng, có hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng; nhãn mác hàng hoá, niêm yết giá, sổ
sách, ghi chép xuất, nhập hàng, nhật ký bán hàng tương đối đầy đủ; Đa số các cơ sở
kinh doanh VTNN đều phối hợp, chấp hành thực hiện tốt.
IV. KIẾN NGHỊ.
1. Đối với chính quyền địa phương.
Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật; thanh, kiểm tra và về điều kiện
sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật); nắm bắt, thu thập thông tin về các dấu hiệu sai phạm, có biện pháp xử lý và
ngăn chặn kịp thời. Thông báo đến các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn
về các kiến nghị của chi cục tại Kết luận thanh tra này.
2. Đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật.
Chủ động tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, văn bản pháp luật
do cơ quan chức năng tổ chức; thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật về
kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện nghiêm các
quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh.
Trên đây là Thông báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Kết luận
thanh tra chuyên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Đắk Hà, Đắk Tô tỉnh Kon Tum theo Quyết
định số 41/QĐ-CCTT&BVTV của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật./.
Nơi nhận:

CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở NN&PTNT (báo cáo);
- Trang thông tin điện tử Sở NN và PTNT;
- Lưu: VT, HSTTra.
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