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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/CT-UBND                                    Lâm Đồng, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

CHỈ THỊ 
Tăng cường công tác quản lý vật tư  

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, cơ quan và các địa phương trên địa 
bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp, tích cực triển khai các hoạt động nhằm tăng cường 
công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng nông 
sản, bảo đảm lợi ích của nông dân và hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp không bảo đảm 
chất lượng; hàng giả, vi phạm về nhãn hàng hóa; tình trạng quảng cáo không đúng 
công dụng của vật tư nông nghiệp, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 
thú y không có trong danh mục còn xảy ra trên địa bàn tỉnh với diễn biến phức tạp và 
thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại cho người sản xuất, ảnh hưởng chất lượng nông sản, ô 
nhiễm môi trường. 

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và sự phối 
hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa chủ động, thiếu quyết liệt, còn có địa 
phương chưa thực hiện tốt công tác quản lý; nguồn nhân lực tại một số địa phương 
còn thiếu và yếu; công tác tuyên truyền mới tập trung phản ánh vi phạm, chưa chú 
trọng biểu dương, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp làm tốt, bảo đảm 
chất lượng; chưa phát huy được vai trò giám sát, phát hiện và tham gia tố giác vi phạm 
của các tổ chức, cộng đồng và người dân. 

Để tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, 
ban, ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo 
chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản 
lý vật tư nông nghiệp theo quy định của pháp luật liên quan; trong đó, tập trung vào 
một số nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương rà soát các văn bản, 
quy định của tỉnh chưa phù hợp hoặc chưa đầy đủ, còn bất cập để kịp thời ban hành 
hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện các văn 
bản về quản lý vật tư nông nghiệp, phân cấp trong công tác quản lý vật tư nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban ngành, cơ quan 
liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đảm bảo đúng quy định của pháp 
luật. 

b) Phối họp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuỵên truyền, phổ biến các 
quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, sản xuất, chất lượng vật tư nông 
nghiệp và pháp luật liên quan cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 
trên địa bàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và 
văn bản pháp luật mới cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về vật tư nông 
nghiệp từ tỉnh đến cơ sở. 
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c) Chủ trì, phối hợp với với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về sản 
xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm; giải quyết khiêu nại, tố cáo các vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh 
doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 
xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về 
sản xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp theo quy định. 

d) Là đầu mối trao đổi thông tin về kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực 
quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp để tránh chồng chéo giữa các cơ quan quản lý 
vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thông tin về chất lượng sản phẩm để 
kịp thời phối hợp kiểm tra, phát hiện vi phạm và khuyến cáo cho người sử dụng. 

2. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố 
tăng cường công tác nắm tình hình về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản 
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp là hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

3. Thanh tra tỉnh: Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành chính sách 
pháp luật đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có 
chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, quản lý vật tư nông nghiệp 
nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm. 

4. Cục Quản lý thị trường: Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tăng 
cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vật tư nông 
nghiệp lưu thông trên thị trường 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. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm 
Đồng: Phối họp với các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đẩy mạnh 
công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm; nêu 
gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác, lên án các 
hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, 
không bảo đảm chât lượng. 

6. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng 
thành viên phối hợp tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý nghiêm 
hành vi kinh doanh vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn 
gốc xuất xứ; hành vi tích trữ găm hàng tạo khan hiếm nhằm đẩy giá vật tư nông 
nghiệp lên cao; đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch chuyên đề về đấu tranh 
chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất 
lượng. 

7. Hội Nông dân tỉnh: Chỉ đạo hội nông dân các cấp tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền cho nông dân sử dụng các loại vật tư nông nghiệp có thương hiệu, uy 
tín, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và an toàn, hiệu quả; kịp thời phối hợp với cơ quan 
quản lý Nhà nước tại địa phương thực hiện kiểm soát chất lượng đối với những đơn vị 
cung ứng sản phẩm vật tư nông nghiệp cho người dân bằng hình thức trả chậm, đặc 
biệt là phân bón. Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội 
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đối với các Sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về vật tư nông 
nghiệp trên địa bàn. 

8. UBND các huyện, thành phố: 

a) Chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn; xác 
định việc quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết cần 
tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn; ưu tiên phân bổ kinh phí trong dự toán ngân sách địa 
phương để nâng cao năng lực cho lực lượng được phân công quản lý vật tư nông 
nghiệp, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và tăng cường tổ chức các hoạt động thanh tra, 
kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp lưu thông và sử dụng trên địa bàn đảm bảo 
hiệu quả. 

b) Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của 
pháp luật về điều kiện kinh doanh, sản xuất, chất lượng vật tư nông nghiệp và pháp 
luật liên quan cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn; 
khuyến cáo nông dân sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả, mua sản phẩm được cung 
cấp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đúng quy định. 

c) Hàng năm xây dựng kế hoạch, chương trình quản lý chất lượng vật tư nông 
nghiệp trên địa bàn để tổ chức thực hiện. 

9. Các các sở, ban ngành và địa phương kịp thời khen thưởng, biểu dương các 
tổ chức, cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin vi phạm về sản xuất, kinh doanh và 
chất lượng vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp buông lỏng quản lý để 
xảy ra vi phạm trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này. Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của 
các sở, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương và định kỳ hàng năm hoặc đột 
xuất báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này./. 

 
 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

  Trần Văn Hiệp 
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