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                          Kính gửi:  
- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn; 

- Giám đốc các Hợp tác xã NN; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

 

Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh 

giống, vật tư nông nghiệp (VTNN) trên địa bàn huyện đã được UBND các cấp 

quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện 

có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp hàng năm. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đó công tác quản lý nhà nước về sản xuất, 

kinh doanh giống, VTNN còn thiếu đồng bộ, một số địa phương chưa thường 

xuyên quản lý chặt chẽ, chưa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dẫn đến một 

số tổ chức như Hợp tác xã NN, các cơ sở kinh doanh giống, VTNN chưa thực 

hiện tốt các thủ tục hành chính theo quy định, một số mặt hàng như (giống lạc) 

không có nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác và hợp quy từ các địa bàn ngoài 

tỉnh về và một sốloại thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục cấm vẫn lén lút kinh 

doanh trên địa bàn. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý giống, VTNN trên địa bàn đảm bảo chất 

lượng, Chủ tịch UBND huyện giao: 

1. UBND các xã, thị trấn.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, 

VTNN trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước. 

- Xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành quản lý chặt chẽ 

các tổ chức. cơ sở kinh doanh giống, VTNN trên địa bàn đặc biệt là giống lạc 

thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các thủ tục quy định của nhà nước, xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

- Chỉ đạo các tổ chức như: Hội nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp thực 

hiện nghiêm các quy định của nhà nước, đặc biệt dịch vụ, kinh doanh bộ giống 

được huyện cơ cấu trong đề án vụ xuân năm 2021. Tổng hợp báo các kế quả thực 

hiện về UBND huyện qua phòng NN-PTNT hàng tuần, tháng. 

2. Phòng NN - PTNT:  

Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành huyện tiến hành kiểm tra 

kết quả thực hiện tại các xã, thị trấn đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

vi phạm tổng hợp báo cáo UBND huyện hàng tuần, tháng để chỉ đạo. 

 

 



3. Đề nghị UBMTTQ và các Đoàn thể các cấp: 

Tuyên truền vận động Đoàn viên, Hội viên và tầng lớp nhân nhân chấp 

hành nghiêm các quy định của nhà nước trong việc sản xuất, kinh doanh giống,  

VTNN đặc biệt tố giác các tổ chức, cơ sở kinh doanh giống, VTNN không đảm 

bảo chất lượng với UBND cùng cấp để xứ lý. 

Giao UBND các xã, thị trấn sao gửi văn bản gửi đến các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn để thực hiện. Yêu cầu các 

phòng, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn các tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh giống, VTNN trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiêp - PTNT (B/c); 

- TTr HU, HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Phòng NN-PTNT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các tổ chức, cá nhân SX,KD VTNN; 

- Lưu VT; 

- Gửi VB giấy và thư điện tử. 
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