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Tân Uyên, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, 

Công an huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện, Đội quản lý thị trường số 3; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

         

 Thực hiện Kết luận số 136/KL-TT&BVTV ngày 02/6/2022 của Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lai Châu về Kết luận thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh giống cây trồng nông 

nghiệp, phân bón và thuốc BVTV trên địa bàn huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam 

Đường, Thành Phố Lai Châu năm 2022. 

Nhằm kịp thời rà soát, nắm tình hình việc chấp hành các quy định của pháp 

luật trong hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên 

nhất là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ (hộ gia đình, cá nhân), đồng thời tăng cường 

kiểm soát chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp tại các cơ sở kinh doanh vật tư 

nông nghiệp trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Đội quản lý thị trường số 3; 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh, sử dụng giống, 

vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện. Triển khai các Nghị định của Chính phủ quy 

định về kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp như: Số 31/2016/NĐ-CP ngày 

06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật; số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; số 84/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 quy định về quản lý phân bón; số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy 

định về một số điều của Luật Trồng trọt và canh tác; số 04/2020/NĐ-CP ngày 

03/01/2020  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 

06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo 

vệ, kiểm dịch thực vật và số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi. 
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2. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra 

việc chấp hành các quy định kinh doanh buôn bán giống, vật tư nông nghiệp trên 

địa bàn huyện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc kinh doanh các loại vật 

tư ngoài danh mục, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, vi 

phạm nhãn hàng hóa. 

- Yêu cầu các cơ sở kinh doanh buôn bán giống, vật tư nông nghiệp trên địa 

bàn huyện: 

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

Duy trì đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định, đảm bảo nhãn mác, chất 

lượng của các loại vật tư nông nghiệp trong kinh doanh buôn bán. 

 + Phối hợp, thông tin tới cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức 

năng khi phát hiện cơ sở, cá nhân, tổ chức kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp có 

hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện tăng cường thời lượng phát 

sóng tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định về kinh doanh giống, vật tư nông 

nghiệp; các quy định xử phạt hành chính, trách nhiệm hình sự đối với những hành 

vi vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

- Phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn đưa thông tin về ATTP trong lĩnh vực 

nông nghiệp trên hệ thống loa phát thanh tại các xã, thị trấn, bản, Tổ dân phố. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Huy); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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