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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA THÁNG 8 NĂM 2020 

  

Thực hiện Công văn số 140/TTr-THGSXLSTT ngày 12/3/2020 của 

Thanh tra Tỉnh về việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng định kỳ. Sở Nông nghiệp và 

PTNT Quảng Trị báo cáo công tác thanh tra tháng 8 năm 2020 như sau: 

I. Thanh tra hành chính 

a. Việc triển khai các cuộc thanh tra:  

- Tổng số cuộc đang thực hiện: 0 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 0 

II. Thanh tra chuyên ngành 

Trong tháng 8 năm 2020, Thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT 

đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của mình, qua thanh 

tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm và đã xử lý vi phạm hành chính bằng tiền 

24trường hợp với tổng số tiền 59.970.000đồng, tịch thu 35,442 m
3
 gỗ, 9 cá 

thể/8,1 kg động vật rừng, 97 kg lan rừng, cụ thể: 

1. Thanh tra Sở 

  Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện 01 cuộc thanh tra, 

kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y – thủy sản, thuốc bảo 

vệ thực vật và phân bón theo Quyết định số 144/QĐ-SNN ngày 11/5/2020 của 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Thời gian thanh tra từ ngày 19/5/2020 – 

29/5/2020. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra Đoàn đã lấy mẫu tại các cơ sở để 

kiểm tra kết quả: 

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. 



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  4.000.000đồng 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. 

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. 

2. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

a. Việc triển khai các cuộc thanh tra: 

- Tổng số cuộc đang thực hiện: 01 cuộc thanh tra độc lập theo Quyết định 

số 427/QĐ-TTBVTV ngày 20/7/2020. 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 01 cuộc thanh tra độc lậptheo Quyết định số 

305/QĐ-TTBVTV ngày 04/6/2020. 

- Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra: 07 cơ sở; 

- Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Điều kiện Kinh doanh thuốc bảo vệ 

thực vật và phân bón. 

b. Kết quả  

- Thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở buôn bán phân bón:01 cơ sở đã được 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón,nhưng công khai niêm yết 

bảng giá bán phân bón chưa đầy đủ. 

- Thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở buôn bán thuốc BVTV và phân bón: 05 

cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV và phân bón, tuy nhiên các sở chưa 

duy trì các điều kiện theo quy định như: Công khai niêm yết bảng giá bán, cập 

nhật hóa đơn nhập kho hàng hóa chưa đầy đủ. 

- Thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở buôn bán thuốc BVTV: 01 cơ sở đủ 

điều kiện buôn bán xếp đặt thuốc BVTV không theo chủng loại, việc mở sổ theo 

dõi buôn bán thuốc BVTV chưa đầy đủ. 

Thanh tra Chi cục đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh bổ sung các điều kiện 

về niêm yết giá bán phân bón, thuốc BVTV và sổ sách ghi chép truy xuất nguồn 

gốc hàng hóa theo quy định. Đến nay, các cơ sở đã khắc phục theo yêu cầu của 

Thanh tra Chi cục. 

Chi cục đã thành lập Đoàn lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực 

vật lưu thông trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 426/QĐ-TTBVTV ngày 

20/7/2020. Kết quả đã lấy 15 mẫu thuốc BVTV để kiểm tra chất lượng, bên cạnh 



đó thanh tra Chi cục tuyền truyền hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân buôn bán 

phân bón và thuốc BVTV đảm bảo các quy định của pháp luật. 

- Tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: Không 

- Tổng số tiền vi phạm; số tiền xử lý tài sản vi phạm; số tiền kiến nghị thu 

hồi; số giấy phép thu hồi, bãi bỏ…..: Không 

- Số tiền xử phạt vi phạm:Không 

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi: 

Không. 

3. Lĩnh vực Thủy sản 

- Đã thực hiện 01 cuộc thanh tra, kiểm tra theo Quyết định thanh tra số 

05/QĐ-CCTS ngày 3/8/2020 về việc thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy 

sản của các tàu thuyền và các phương tiện nổi khác trên vùng sông biển tỉnh Quảng 

Trị. Qua kiểm tra đối với 35 lượt phương tiện, cụ thể: Tuần tra biển: 4 chuyến 

biển, mỗi chuyến 4 ngày, tuần tra nội đồng: 1 chuyến mỗi chuyến 3 ngày. 

- Kết quả:  

 + Phát hiện 2 vụ vi phạm, Chi cục Thủy sản đã xử lý vi phạm hành chính 

2 trường hợp; 

+ Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Thuyền viên làm 

việc trên tàu không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên theo qui định tại Nghị 

định số 42/2019/NĐ- CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thủy sản.  

Qua đợt thanh, kiểm tra xử lý vi phạm về quản lý tàu thuyền tham gia 

đánh bắt khai thác thu mua, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, đã góp phần 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm trái quy định của pháp luật; 

đồng thời qua  đợt thanh tra, Chi cục đã tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân 

có hoạt động trong lĩnh vực thủy sản nắm thêm một số quy định của pháp luật 

như Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định số 42/2019/NĐ- CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.  

 - Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 02. 

 - Số tiền xử phạt vi phạm: 3.000.000đ (Ba triệu đồng chẵn). 

4. Lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng 

Thực hiện công tác thừa hành pháp luật về quản lý lâm sản, đã phát hiện 

19 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, tạm giữ 

38,125 m
3
 gỗ, 9 cá thể động vật rừng với trọng lượng 8,1 kg, 97 kg lan rừng, 

10,74 ha rừng bị cháy. Đã xử lý 17 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng 

và quản lý lâm sản, phạt tiền 50 triệu đồng và tịch thu 35,442 m
3
 gỗ, 9 cá thể/8,1 

kg động vật rừng, 97 kg lan rừng. 



Đã tiến hành kiểm tra 8 cơ sở chế biến, thương mại lâm sản về việc chấp 

hành pháp luật về kinh doanh, chế biến lâm sản. Kết quả, các cơ sở chế biến, 

thương mại lâm sản đã chấp hành tốt các quy định về kinh doanh, chế biến lâm 

sản và quản lý, bảo vệ rừng. 

5. Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y: Không. 

6. Lĩnh vực Thủy lợi: Không. 

7. Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản: Không. 

8. Lĩnh vực Phát triển nông thôn: Không. 

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra tháng 8 năm 2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT./.    

 

Nơi nhận: 

- Thanh tra Tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 

 

 

 

 

 


		2020-08-11T15:13:35+0700
	Việt Nam
	Trần Thanh Hiền<tranthanhhien@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-11T15:23:45+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




