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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 Trong thời gian qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị 

chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn các huyện, thành phố. Tuy nhiên, vẫn 

còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật như: Kinh  doanh  giống 

cây  trồng chưa đựơc phép  sản  xuất  kinh  doanh; kinh  doanh  giống  tại  các  

vùng chưa được cấp quyết định công nhận chính thức, quyết định lưu hành; Sản 

xuất phân bón khi chưa có đủ điều kiện (Chưa có Quyết định công nhận phân 

bón lưu hành tại Việt Nam và Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón); 

buôn bán, sử dụng thuốc BVTV ngoài danh mục…; 

Để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm trong sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh bảo 

đảm theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người sản xuất, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên 

môn, UBND các xã, phường, thị trấn  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật (Luật Bảo vệ 

và Kiểm dịch thực vật năm năm 2013; Luật Trồng trọt năm 2018; Nghị định số 

84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; 

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định ch i tiết 

một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; Thông tư số 

21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân đang tham gia sản xuất, kinh doanh 

và sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, đặc biệt đối với vùng sâu, 

vùng xa để góp phần hạn chế tình trạng vi phạm các quy định trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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- Tăng cường giám sát các hoạt động tổ chức hội thảo, quảng cáo phân 

bón, thuốc BVTV đảm bảo theo đúng nội dung đã đăng ký; thường xuyên kiểm 

tra, hướng dẫn người sản xuất sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV 

hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm.  

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND 

các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, 

phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn theo phân cấp quản lý.  

- Chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra hoạt động của các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn. 

Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất xử lý nghiêm đối với các trường 

hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là kinh doanh không 

đúng địa điểm, không đảm bảo các điều kiện kinh doanh, hàng lậu, hàng giả và 

các hành vi gian lận thương mại. 

- Tuyên truyền, vận động để nhân rộng mô hình các chuỗi liên kết trong 

sản xuất nông nghiệp từ cung ứng vật tư đầu vào đến thu mua sản phẩm đầu ra 

theo hướng an toàn, áp dụng chặt chẽ các tiêu chuẩn trong sản xuất, sơ chế để 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.  

2. Giao các đơn vị trực thuộc Sở 

a) Chi cục Trồng trọt và BVTV 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, đồng thời 

phổ biến văn bản pháp luật mới cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh vật tư nông nghiệp; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng 

quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật. 

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị của UBND các huyện, 

thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.  

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành để kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng giả, kém chất 

lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc.  

b) Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/11/2015 

của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang.  
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- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV và các đơn vị liên quan tăng 

cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vật tư 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; chú trọng kiểm tra, 

phát hiện và xử lý nghiêm đối với hàng lậu, hàng giả và các hành vi gian lận 

thương mại; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, điều kiện sản 

xuất, kinh doanh, bảo quản hàng hóa vật tư nông nghiệp. 

c) Trung tâm Khuyến nông 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố chỉ 

đạo cán bộ phụ trách cơ sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân phương pháp nhận 

biết và sử dụng giống cây trồng đã được phép lưu hành, công nhận chính thức; 

sử dụng phân bón, thuốc BVTV có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đúng đối tượng 

đăng ký để nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng năng suất cây trồng. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người dân về hậu 

quả của việc buôn bán, sử dụng các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV 

ngoài danh mục, chưa được lưu hành, cấm sử dụng. 

- Phối hợp, hướng dẫn các địa phương nhân rộng mô hình các chuỗi liên 

kết trong sản xuất nông nghiệp từ cung ứng vật tư đầu vào đến thu mua sản 

phẩm đầu ra theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng để nâng cao giá trị và 

phát triển bền vững. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện 

tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp 

thời thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./.  

 

   

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  
- UBND tỉnh; (Báo cáo) 
- Lãnh đạo Sở;  
- Thanh tra Sở; 
- Chi cục Trồng trọt và BVTV;    (Thực 
- Chi cục QLCL NLS và TS;         hiện) 
- Trung tâm Khuyến nông; 
- Trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, TTBVTV. 
 

                     GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 

 

                Nguyễn Văn Việt 
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