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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  
Số: 275 /BC-SNN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          

Quảng Trị, ngày  07 tháng 11 năm 2019 

BÁO CÁO 

Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra 

đối với doanh nghiệp 

 

 Thực hiện Công văn số 604/TTr-VP ngày 27/9/2019 của Thanh tra tỉnh về 

việc báo cáo sơ kết Chỉ thị 20/CT-TTg  ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 

20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:  

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Khái quát đặc điểm tình hình 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(PTNT) là cơ quan chuyên môn 

trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND)tỉnh Quảng Trị, thực hiện chức năng tham 

mưu, giúp UBND Tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực:  Nông nghiệp; Lâm 

nghiệp; Diêm nghiệp; Thuỷ sản; Thuỷ lợi; Phát triển nông thôn; Phòng, chống 

thiên tai; Chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và 

muối; Về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND Tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản 

riêng; Chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Đồng thời chịu sự chỉ 

đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

2. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 

 Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ, các văn bản chỉ đạo của các Bộ, Ngành Trung ương và UBND tỉnh; Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giao Thanh tra Sở chủ 

trì phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thống nhất với các Sở ngành 

trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

hàng năm đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành trên địa 

bàn tỉnh. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có vị trí quan trọng trong thực 

thi pháp luật, là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật. Do đó, để hoạt 

động chỉ đạo, điều hành có hiệu quả thì phải coi trọng việc tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật. Xác định được tầm quan trọng đó,Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền 

phổ biến pháp luật về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 

doanh nghiệp theo nội dung của Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Chính 

phủ, đã tích cực tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp cụ thể đặc 
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biệt là đổi mới công tác xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra; có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để khắc phục 

tình trạng chồng chéo, trùng lặp và giảm thiểu phiền hà, hạn chế ảnh hưởng đến 

hoạt động bình thường của doanh nghiệp. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

           1.Tình hình, kết quả xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; điều chỉnh kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra 

 Hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng kế 

hoạch thanh tra theo văn bản hướng dẫn của Thanh tra tỉnh. Trước khi trình 

Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch thanh tra, Thanh tra Sở gửi dự thảo kế hoạch, 

danh mục thanh tra bao gồm kế hoạch, danh mục của Thanh tra Sở và Thanh tra 

chuyên ngành về Thanh tra tỉnh để rà soát, xử lý nhằm tránh chồng chéo nội 

dung, đối tượng, thời gian thanh tra. Sau khi rà soát, Thanh tra tỉnh cho ý kiến , 

trên cơ sở ý kiến của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở điều chỉnh dự thảo kế hoạch, 

danh mục thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt theo quy định. 

2. Công tác phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt 

động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; 

Quyết định số 2062a/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc Ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 (kèm theo chương trình hành động và bảng phân công nhiệm vụ thực 

hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ). Thanh tra Sở 

thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra. 

3. Việc chỉ đạo các cuộc thanh tra theo định hướng, kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra đã được phê duyệt 

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện tốt theo kế 

hoạch thanh tra hàng năm đã được Giám đốc Sở phê duyệt. 

 4.Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra 

 Trong kỳ không xảy ra hoạt động chồng chéo trong hoạt động thanh tra, 

kiểm tra. 

 5. Kết quả thanh tra, kiểm tra trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 

 5.1. Thanh tra hành chính 

  - Từ năm 2017 đến nay, Thanh tra Sở  đã tiến hành 07 cuộc thanh tra 

hành chính. Thanh tra công tác quản lý, nhiệm vụ kế hoạch và việc thực hiện các 

chương trình sự nghiệp hàng năm, tại các đơn vị trực thuộc Sở: Trường Trung 
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cấp nông nghiệp và PTNT Quảng Trị; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản 

và Thủy sản; Ban quản lý cảng cá; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm 

giống Thủy sản; Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn; Trung 

tâm nước sạch và VSMT nông thôn. Nhìn chung các đơn vị đều thực hiện tốt 

các chương trình và kế hoạch đề ra; 

 - Kết quả thanh tra: Thanh tra Sở ra quyết định thu hồi với tổng số tiền 

1.130.000 đồng. Đồng thời yêu cầu các đơn vị họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm 

về những sai sót. 

5.2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

- Từ năm 2017 đến nay, Thanh tra Sở đã tiến hành 7 cuộc thanh tra 

chuyên ngành. Trong đó có 03 cuộc thanh tra kiểm tra vật tư nông nghiệp, 03 

cuộc thanh tra, kiểm tra các loại giống cây trồng, giống vật nuôi và 01 cuộc 

thanh tra đột xuất về  sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

trong nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH  XNK TMDV Thủy sản Bio 

Shrimp trên địa bàn toàn tỉnh. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đều được tiến hành 

theo đúng thời gian và kế hoạch;  

- Số lượt đối tượng thanh tra: 178 Tổ chức, Công ty, Doanh nghiệp; 

- Kết quả thanh tra: Thanh tra Sở xử lý 25 trường hợp vi phạm, ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 91.347.500 đồng. Đồng thời 

yêu cầu các đơn vị, cơ sở vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, buộc khắc phục 

hậu quả.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017: Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã tích cực tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhiều biện 

pháp cụ thể, đặc biệt là đổi mới công tác xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực 

hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có chức năng thanh tra chuyên ngành; Kiểm 

tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở có sự phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp và giảm thiểu phiền hà, 

hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp. 

2. Hạn chế, vướng mắc 

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn một số hạn 

chế, vướng mắc trong việc trực tiếp thanh tra, kiểm tra: Hoạt động thanh tra, đặc 

biệt là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, sự phối hợp giữa các cơ quan có chức 

năng thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ; Nhiều doanh nghiệp hiểu chưa đúng, 

chưa đầy đủ nội dung của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng 
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Chính phủ, thậm chí có doanh nghiệp dựa vào Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

17/5/2019 để không hợp tác, chống đối Đoàn thanh tra. 

IV. Đề xuất, Kiến nghị 

- Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Chính phủ cần được tổ chức, 

tuyên truyền, phổ biến kịp thời để thuận tiện trong việc triển khai thực hiện; 

- Cần tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có chức năng 

thanh tra, kiểm tra trong việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra; 

- Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp cần 

khuyến khích xây dựng văn hóa doanh nghiệp, sẵn sàng phối hợp với các cơ 

quan thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, đồng thời sẵn sàng tố giác 

tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nói không với hối lộ và tích cực đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 

doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo để Thanh tra tỉnh tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

-Thanh tra tỉnh; 

- Lưu VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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