
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số: 361/SNN-TTBVTV   Tuyên Quang, ngày 18 tháng 3 năm 2020 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  

xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên 

 

 

Kính gửi: HĐND và UBND xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 262/UBND-

TH ngày 11/02/2020 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.  

Cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên có ý kiến đề nghị: Chỉ đạo ngành 

chức năng tăng cường công tác kiểm tra chất lượng đạm, phân bón, thuốc sâu 

phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.  

Về nội dung ý kiến của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, trước tiên 

Sở Nông nghiệp và PTNT xin tiếp thu, đồng thời được trả lời, làm rõ việc quản 

lý nhà nước đối với lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật như sau: 

 Trong những năm qua, công tác quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và cử tri, đồng thời 

được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công 

tác của ngành nông nghiệp, nhằm góp phần cung ứng sản phẩm đầu vào đảm 

bảo chất lượng cho bà con nông dân, từ đó nâng cao năng suất, tăng thu nhập 

cho người sản xuất. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động phối hợp với các Sở, 

ban, ngành liên quan của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư 

nông nghiệp, cụ thể: 

1. Về công tác tuyên truyền, tập huấn 

Để nâng cao việc chấp hành pháp luật cho các đối tượng sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và người sản xuất. Các 

đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tập huấn, 

phổ biến các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng 

giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tập huấn, hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật trong sản xuất, gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng 

cho người sản xuất tại các thôn bản trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2019, đã tổ 

chức được 922 lớp tập huấn với 60.120 lượt người tham gia.  
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2. Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm  

2.1. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh 

 - Theo thống kê đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 670 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, trong đó:  

+ Trên địa bàn huyện Hàm Yên: Có 115 cơ sở.  

+ Tại xã Đức Ninh: Có 08 cơ sở. 

 - Tính từ năm 2019 đến hết tháng 02 năm 2020 các đơn vị chuyên môn 

trực thuộc Sở và các huyện, thành phố đã tổ chức kiểm tra được trên 241 lượt cơ 

sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên 

địa bàn tỉnh, trong quá trình kiểm tra đã lấy 48 mẫu vật tư nông nghiệp (24 mẫu 

thuốc BVTV, 07 mẫu giống lúa, 17 mẫu phân bón) để phân tích kiểm tra chất 

lượng, kết quả phân tích phát hiện 01 mẫu phân bón không đạt chất lượng theo 

công bố trên bao bì sản phẩm. Kết quả kiểm tra đã phát hiện 27 cơ sở vi phạm, 

đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 51.386.000 đồng.  

2.2. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn huyện Hàm Yên 

Tính từ đầu năm 2019 đến hết tháng 02 năm 2020, trên địa bàn huyện 

Hàm Yên đã kiểm tra 54 lượt cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện 14 cơ sở vi phạm, đã 

lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 28.350.000 đồng. 

2.3. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn xã Đức Ninh 

Hiện nay, trên địa bàn xã Đức Ninh có 08 cơ sở kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tính từ đầu năm 2019 đến hết tháng 02 

năm 2020 đã tổ chức kiểm tra 05/08 cơ sở; qua kiểm tra, đã phát hiện và xử phạt 

01 cơ sở vi phạm với số tiền 2.000.000 đồng (về hành vi kinh doanh phân bón 

không đảm bảo điều kiện kinh doanh). Ngoài ra, các cơ sở được kiểm tra đã 

chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông 

nghiệp, kinh doanh hàng có nhãn mác đầy đủ, có ngày sản xuất và còn hạn sử 

dụng, niêm yết giá bán đầy đủ. Chưa phát hiện cơ sở nào buôn bán hàng hóa vật 

tư nông nghiệp kém chất lượng, hàng ngoài danh mục được phép kinh doanh, 

phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả. 

3. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, trong 

thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở 

tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan của tỉnh và của huyện Hàm 

Yên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản 

lý chất lượng vật tư nông nghiệp nói chung, giống cây trồng, phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật nói riêng; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông 



3 

 

nghiệp đủ điều kiện, không đủ điều kiện, không đảm bảo chất lượng để khuyến 

cáo, cảnh báo cho người tiêu dùng.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và lấy mẫu vật tư nông nghiệp 

để phân tích kiểm tra chất lượng. Tập trung kiểm tra vào đầu các vụ sản xuất, xử 

lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị HĐND và UBND xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên thông báo để cử tri trong xã được biết; đồng thời tiếp tục mong muốn 

nhận được nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị trong lĩnh vực quản lý để Sở Nông 

nghiệp và PTNT làm tốt hơn nữa chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh./. 

 
  

Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên;  

- UBND tỉnh; (Báo cáo)  

- UBND huyện Hàm Yên; (Phối hợp) 

- Giám đốc Sở; (Báo cáo) 

- Các Phó Giám đốc Sở;  

- Các Chi cục: TT&BVTV, CN&TY, 

QLCLNLS&TS;                                    (Thực hiện) 

- Thanh tra Sở;              

- Phòng KH- TC Sở; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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