
 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra kinh doanh, chế biến lâm sản; Công tác quản lý chất lượng hàng hóa 

vật tư Nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản vụ Hè thu 2020 

 
 

 

Thực hiện Quyết định số 6515/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Uỷ ban 

nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn liên ngành thường xuyên theo định kỳ và 

đột xuất kiểm tra kinh doanh, chế biến lâm sản; Quản lý chất lượng hàng hoá 

VTNN, an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản năm 2020. Đoàn kiểm tra 

Liên ngành huyện xây dựng kế hoạch hoạt động của Đoàn như sau: 

I. Mục đích 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình kinh doanh chế biến lâm sản; Chất lượng hàng hóa vật tư Nông nghiệp và 

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản vụ Hè thu 2020 trên địa bàn huyện. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

II. Thời gian, kế hoạch kiểm tra 

         - Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ ngày 23/04/2020.  

- Lịch kiểm tra: Đoàn sẽ thông báo lịch cụ thể sau. 

III. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra việc quản lý nhà nước về chấp hành, thực hiện các quy định của 

nhà nước đối với các đơn vị, cơ sở kinh doanh lâm sản, VTNN; hàng hoá nông, 

lâm, thuỷ sản về các điều kiện kinh doanh như: Giấy chứng nhận ĐKKD, chứng 

chỉ hành nghề, niêm yết giá, dụng cụ đo lường, dụng cụ phòng chống cháy nổ, kệ 

kê hàng hóa, Am pe kế, giấy tờ mua bán hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng lô 

hàng…..vệ sinh ATTP và các quy định khác theo quy định của Pháp luật. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện: 

Chủ trì phối hợp các phòng, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị 

trấn để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn huyện. Tổ chức tiến hành kiểm tra 

các cơ sở kinh doanh, chế biến, cưa xẻ lâm sản; kinh doanh phân bón, giống cây 

trồng nông lâm nghiệp, các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc BVTV, cơ sở 

chăn nuôi giết mổ gia súc gia cầm. 

Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho việc kiểm tra trình UBND huyện 

phê duyệt. 
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2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai việc chấp hành, thực hiện các quy 

định của nhà nước đối với các đơn vị, cơ sở kinh doanh, chế biến, cưa xẻ lâm sản; 

kinh doanh VTNN, hàng hoá nông, lâm, thuỷ sản về các điều kiện kinh doanh 

như: Giấy chứng nhận ĐKKD, chứng chỉ hành nghề, niêm yết giá, dụng cụ đo 

lường, dụng cụ phòng chống cháy nổ, kệ kê hàng hóa, Am pe kế, giấy tờ mua bán 

hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng lô hàng,…..vệ sinh ATTP và các quy định 

khác theo quy định của Pháp luật trên địa bàn xã. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là kế hoạch của Đoàn liên ngành kiểm tra kinh doanh, chế biến 

lâm sản; Quản lý giết mổ, kinh doanh vận chuyển gia súc; Chất lượng hàng hóa 

vật tư Nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản vụ Hè thu 2020. Yêu 

cầu UBND các xã, thị trấn; các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG ĐOÀN 

 - Chủ tịch, PCT UBND huyện;                                                                                                    

 - Thành viên đoàn LN huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Lưu VT, NN;  

 - Gửi VB giấy& thư điện tử. 

   

                                                                      Đặng Giang Trung 
                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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