
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số:  232  /BC-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Quảng Trị, ngày  28 tháng 7  năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thanh tra, kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, 

 thuốc thú y - thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. 

 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, ngày 11/5/2020 Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-SNN về việc thành 

lập Đoàn thanh tra, kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, thuốc thú y – 

thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tại các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

I. Tình hình sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng trị 

           Tỉnh Quảng Trị có 01 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và 03 nhà máy 

sản xuất phân bón, chưa có nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh 

học dùng trong nuôi trồng thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Năm 

2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của 

các nhà máy, cụ thể: 

- Công ty CP Bình Điền Quảng Trị: Năm 2019, công ty đã sản xuất với số 

lượng khoảng 68.000 tấn đối với phân vô cơ các loại, tổng doanh thu khoảng 

600 tỷ đồng. Cuối năm 2019 đến nay công ty đã sản xuất các loại phân bón hữu 

cơ, tuy nhiên sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm chưa đưa ra thị trường. 

Tính riêng 04 tháng đầu năm 2020, công ty đã sản xuất được 24.000 tấn phân vô 

cơ các loại với tổng doanh thu 240 tỷ đồng. Công ty có phòng phân tích chất 

lượng phân bón, có khả năng phân tích thường xuyên các chỉ tiêu dinh dưỡng đa 

lượng. Công ty đã thực hiện công bố hợp quy cho các sản phẩm phân bón do 

công ty sản xuất và đã thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm 

theo đúng quy định của pháp luật.  

- Nhà Máy Tinh bột sắn Hướng Hóa: Nhà máy sản xuất phân bón hữu 

cơ khoáng Sepon và phân bón khác, giấy phép sản xuất phân bón do Cục Bảo vệ 

thực vật cấp ngày 06/9/2017. Hiện tại Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ 

khoáng sepon 2-4-2 với sản lượng trung bình đạt 500 tấn/năm. Trong 5 tháng 

đầu năm 2020 sản lượng sản xuất đạt 200 tấn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng 

nhận ISO 9001:2015. Mục đích chính của việc sản xuất phân bón nhằm phục vụ 

thâm canh cây sắn, ngoài ra Nhà máy cũng nhận sản xuất phân bón theo đơn đặt 

hàng, hạn chế lưu kho.       

Qua kiểm tra cho thấy việc sản xuất phân bón của các nhà máy trên địa 

bàn tỉnh cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 

và đảm bảo chất lượng phân bón, có địa điểm sản xuất, có kho chứa sản phẩm, 



đầu tư thiết bị máy móc, bố trí lao động phù hợp với quy trình sản xuất, đảm bảo 

vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.  

Tính đến tháng 5 năm 2020, toàn tỉnh có 461 đại lý, doanh nghiệp và 

hơn 100 quầy nhỏ lẻ kinh doanh và phân phối vật tư nông nghiệp qua nhiều 

kênh, giúp cho hàng hóa đến tay người nông dân thuận lợi, nhanh chóng và kịp 

thời. Các cơ sở kinh doanh đều được cấp chứng chỉ kinh doanh theo đúng ngành 

nghề đăng ký và chú trọng đến chất lượng hàng hóa, giá cả của sản phẩm và chất 

lượng dịch vụ. Phần lớn các cơ sở kinh doanh đã áp dụng chặt chẽ các quy định 

của Nhà nước về điều kiện kinh doanh, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa . . . 

công tác bảo quản, giữ gìn và bảo vệ môi trường trong kinh doanh cơ bản được 

thực hiện nghiêm chỉnh; nhận thức và kỹ năng sử dụng thuốc BVTV, phân bón 

trong sản xuất và sử dụng thuốc thú y, thức ăn trong chăn nuôi của người nông 

dân được nâng cao, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất nuôi 

trồng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường . . .   

II. Kết quả thanh tra, kiểm tra  

Năm 2020, Sở Nông nghiệp đã tiến hành 01 cuộc thanh tra, kiểm tra vật 

tư nông nghiệp trên địa bàn toàn Tỉnh. Kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện vi 

phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính  bằng tiền 07 trường hợp với tổng số tiền 

10.320.000 đồng, cụ thể:     

1. Thuốc thú y- thủy sản, thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học dùng 

trong nuôi trồng thủy sản 

Đoàn đã kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh 

học dùng trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. Nhiều cơ 

sở thực hiện tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh thức ăn thủy sản: Có 

kho, kệ và dụng cụ bảo quản thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong 

nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Có cửa hàng, biển hiệu, 

địa chỉ rõ ràng. Tuy nhiên, có 01 cơ sở kinh doanh thuốc thú y hết hạn sử dụng. 

Đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 600.000 đồng.  

Đoàn đã lấy 03 mẫu thức ăn thủy sản, 05 mẫu men vi sinh dùng trong 

nuôi trồng thủy sản; 08 mẫu thuốc thú y dùng trong chăn nuôi thú y gửi đi kiểm 

tra chất lượng. Qua kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thú y 

Trung ương II, 03 mẫu thức ăn thủy sản và 05 mẫu men vi sinh đạt chất lượng như 

đã công bố trên bao bì,có 03 mẫu thuốc thú y dùng trong chăn nuôi thú y không đạt 

chất lượng như đã công bố. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 03 

trường hợp với tổng số tiền 1.970.000 đồng. 

2. Thức ăn chăn nuôi 

Đoàn đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn 

nuôi, trong đó một số cơ sở kết hợp buôn bán thức ăn chăn nuôi, phân bón và 

thuốc thú y. Các cơ sở đều chấp hành đầy đủ các điều kiện kinh doanh, có kho 

và tủ trưng bày, phân bón tách biệt với thức ăn chăn nuôi, nhãn mác bao bì đầy 

đủ thông tin đúng quy định của pháp luật. 



Đoàn đã lấy 13 mẫu thức ăn chăn nuôi để thử nghiệm chất lượng. Kết 

quả có 01 mẫu thức ăn chăn nuôi vi phạm về chất lượng, đã xử phạt vi phạm 

hành chính với số tiền  4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm mua bán sản 

phẩm thức ăn chăn nuôi có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng không 

phải chất chính thấp hơn mức tối thiểu từ 5% đến dưới 15% so với tiêu chuẩn 

ghi trên nhãn hàng hóa. 

3. Phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật 

Đoàn kiểm tra 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật, một số cơ sở chỉ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Các cơ sở kinh 

doanh thuốc và phân bón đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật về kho, kệ 

trưng bày và bảo quản sản phẩm. Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện. Người bán 

thuốc bảo vệ thực vật có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo 

vệ thực vật, các cơ sở đều có giấy chứng nhận buôn bán phân bón. Tuy nhiên, có 

01 cơ sở kinh doanh phân bón không có tên công ty sản xuất trên bao bì sản 

phẩm. Đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.750.000 đồng.  

Đoàn đã lấy 09 mẫu phân bón NPK để kiểm tra chất lượng. Qua kết quả 

thử nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm phân bón Quốc gia có 01 mẫu phân bón 

không đạt chất lượng như đã công bố. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

bằng tiền 01 trường hợp với tổng số tiền 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố hợp 

chuẩn. 

Trên đây là Báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức 

ăn thủy sản, thuốc thú y - thuỷ sản, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón của Sở 

Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Thanh tra Tỉnh; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng CSMT-Công an tỉnh; 

- Lưu VT, TTra. 
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