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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:  307  /BC-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày  05 tháng 12  năm 2019 

 

BÁO CÁO  
CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN,  

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

QUÝ IV VÀ NĂM 2019 

 

Thực hiện Công văn số 712/TTr-THGSXLSTT ngày 11/11/2019 của 

Thanh tra Tỉnh về việc Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý IV và năm 2019, Sở 

Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ IV 

1. Công tác thanh tra 

1.1. 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:  01 

- Về tiến độ: ngày 07/11/2019, Sở Nông nghiệp ban hành Kết luận thanh 

tra số 1867/KL-SNN về thanh tra việc thực hiện công tác quản lý đầu tư, sử 

dụng vốn, chất lượng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ 

năm 2017-2018 tại Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn. 

b) Kết luận thanh tra 

- Phát hiện vi phạm:  

+ Sai phạm trong thanh toán tiền công tác phí cho đồng chí Trương Công 

Vũ với số tiền 150.000 đồng. 

+ Thanh toán sai tiền gửi công văn Quý1+Quý2/2018 của đồng chí 

Nguyễn Thị Thu Hà và đồng chí Nhung với số tiền 45.000 đồng. 

- Kiến nghị xử lý vi phạm: 

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước với số tiền sai phạm phát hiện qua thanh 

tra là 195.000 đồng. 

c) Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý 

về thanh tra 

- Kết luận thanh tra số 1867/KL-SNN; 

- Quyết định thu hồi tiền số 599/QĐ-SNN ngày 18/11/2019 về thu hồi nộp 

ngân sách Nhà nước số tiền 195.000 đồng. 
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1.2. Thanh tra chuyên ngành  

Trong Quý 4 năm 2019, Sở Nông nghiệp đã tiến hành 06 cuộc thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm và đã ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 55 trường hợp với tổng số tiền 

354,05 triệu đồng và tịch thu 114,571 m
3 

gỗ, 5,7 ster củi, 20,5 kg động vật rừng, 

cụ thể:  

1.2.1. Thanh tra Sở 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 01; 

- Số đối tượng được thanh, kiểm tra: các cơ sở kinh doanh cây giống, con 

giống trên địa bàn tỉnh; 

- Nội dung: thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Lâm nghiệp, Pháp lệnh 

giống cây trồng, Pháp lệnh giống vật nuôi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

b) Kết quả thanh tra 

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 0 

- Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Nhìn chung các 

đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn Quảng Trị 

đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp 

theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp, Thông tư 

30/2018 ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định danh mục 

loài cây trồng lâm nghiệp chính; Công nhận giống và nguồn giống; Quản lý vật 

liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính như: Quyết định về việc công nhận nguồn 

giống cây trồng lâm nghiệp đối với vườn cây đầu dòng đạt tiêu chuẩn chất lượng 

nguồn giống đưa vào sản xuất kinh doanh; Cây giống được sản xuất đúng quy 

trình, hạt giống đưa vào gieo tạo có nguồn gốc lô giống; Hồ sơ về vật liệu giống 

cây trồng lâm nghiệp. Đối với các cơ sở kinh doanh giống vật nuôi, giống thủy 

sản cũng chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, buôn 

bán. 

- Tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 0 

1.2.2. Lĩnh vực Trồng trọt và BVTV 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

- Tổng số cuộc đang thực hiện: 01 cuộc thanh tra Độc lập; 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 01 cuộc thanh tra Độc lập; 

- Số đối tượng được thanh, kiểm tra: 37 cơ sở (11 cá nhân, 26 tổ chức); 

- Nội dung: Kiểm tra điều kiện kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

và phân bón của các cơ sở trên địa bàn tỉnh. 
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b) Kết quả thanh tra 

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 03 

- Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra:  

+ Về trình độ chuyên môn của người trực tiếp bán hàng, kho chứa cửa 

hàng, dụng cụ bảo hộ lao động, dụng cụ PCCC... chưa đảm bảo theo quy định 

của pháp luật.  

+ Các Hợp tác xã sản xuất trồng trọt chưa chú trọng đến công tác thu gom 

bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định, việc bố trí bể chứa bao gói 

thuốc BVTV chưa đảm bảo theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT-Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và 

xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.  

Trong quá trình thanh kiểm tra, Đoàn thanh tra lập biên bản làm việc nhắc 

nhở, tuyên truyền đến người dân các quy định của pháp luật yêu cầu đối tượng 

chấm dứt các hành vi vi phạm, hướng dẫn cho người dân cách thức thủ tục hồ sơ 

đảm bảo điều kiện kinh doanh thuốc BVTV và phân bón. Song song với công 

tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân về điều kiện kinh doanh, đã mời 02 

trường hợp buôn bán thuốc BVTV không đủ điều kiện về trụ sở làm việc của 

Chi cục để giải quyết vụ việc có liên quan đến sai phạm, trong đó có 01 HTX 

sản xuất nông nghiệp và 01 cá nhân. Yêu cầu HTX cam kết chấp hành việc cung 

ứng vật tư nông nghiệp cho xã viên đúng theo quy định của pháp luật, đối với hộ 

kinh doanh phải chấm dứt buôn bán thuốc không đúng địa điểm đã được ghi 

trong GCN đủ điều kiện thuốc BVTV do Chi cục Trồng trọt và BVTV cấp theo 

thời hạn. 

+ Căn cứ kết quả  kiểm định chất lượng thuốc BVTV của Trung tâm Kiểm 

định và Khảo nghiệm chất lượng thuốc BVTV phía Bắc, Chi cục xử vi phạm 

hành chính 01 trường hợp buôn bán thuốc BVTV không đảm bảo tiêu chuẩn 

chất lượng công bố và yêu cầu cơ sở trả thuốc về nhà sản xuất. 

- Tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 01 Quyết 

định với số tiền 1.500.000 đồng. 

1.2.3. Lĩnh vực quản lý chất lƣợng Nông lâm sản và Thủy sản 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra:  

- Tổng số cuộc đang thực hiện: 01 cuộc thanh tra, kiểm tra và lấy mẫu kiểm 

tra chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại các cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.  

- Số đối tượng được thanh, kiểm tra: 32 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong đó:  

 + Cá nhân: 19 cơ sở chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản: 09 cơ sở sản 

xuất chả, 01 cao chè vằng, 03 cơ sở sản xuất nước mắm, 01 cơ sở chế biến ớt 

bột,  02 xay xát, 03 cơ sở kinh doanh kho lạnh. 
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+ Tổ chức: Thanh tra, kiểm tra và lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra tồn dư 

hóa chất cấm, phẩm màu tại 13 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm 

thủy sản: 04 chế biến cà phê, 01 chế biến cao chè vằng, 08 kinh doanh nông lâm 

thủy sản (chợ). 

- Nội dung: Kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; điều kiện trang 

thiết bị vật chất, địa điểm, công nhân sản xuất, đặc biệt tập trung kiểm tra việc 

sử dụng hoá chất cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kiểm tra nguyên liệu đầu 

vào, hồ sơ giấy tờ theo quy định như giấy đăng ký kinh doanh, giấy khám sức 

khoẻ, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, lấy mẫu kiểm tra tồn dư hóa 

chất cấm và vi sinh vật quá ngưỡng trong thực phẩm. 

b) Kết quả thanh tra:  

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 0 

- Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Tính đến thời 

điểm hiện tại, không phát hiện cơ sở nào sử dụng hoá chất cấm, hoá chất không 

rõ nguồn gốc xuất xứ. Tất cả các cơ sở được kiểm tra đều ý thức được việc sử 

dụng hoá chất cấm ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng và vi phạm quy định 

của Pháp luật. 

Một số cơ sở do điều kiện sản xuất mùa vụ, gặp khó khăn khi giá cả thị 

trường và thiên tai ảnh hưởng nặng, vừa tái sản xuất trở lại do vậy còn thiếu một 

số hồ sơ thủ tục trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đã tiến hành nhắc nhở để 

cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

- Đã lấy 190 mẫu thực phẩm các loại để kiểm tra 278 chỉ tiêu về an toàn 

thực phẩm. Trong đó: 

+ 65 mẫu chả để kiểm tra tồn dư hàn the,  

+15 mẫu thực phẩm các loại bao gồm: mẫu chả, nem chua, ớt bột, mắm để 

kiểm tra phẩm màu Rodamin B (hiện chưa có kết quả), 

+ 32 mẫu thịt kiểm tra chất tạo nạc (Beta-Agonic), hàn the, focmol. 

+ 46 mẫu nước ngâm măng, dưa mít kiểm tra chất tẩy trắng sunfit. 

+ 32 mẫu nước ngâm thủy sản (mực, cá) kiểm tra focmol, hàn the 

 Kết quả, đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện mẫu vi phạm 

- Tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 0 

1.2.4. Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 02 cuộc thanh tra; 

- Số đối tượng được thanh, kiểm tra: các cơ sở buôn bán sản phẩm gia cầm, 

thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; 

- Nội dung: Thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 
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trên địa bàn tỉnh, kiểm tra hoạt động buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và 

kinh doanh sản phẩm động vật.. 

b) Kết quả thanh tra:  

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 04 cá nhân 

- Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: 01 trường hợp vi 

phạm về buôn bán sản phẩm gia cầm không có dấu kiểm soát giết mổ, 02 trường 

hợp buôn bán thuốc thú y đã hết hạn sử dụng, 01 trường hợp buôn bán thức ăn 

chăn nuôi hết hạn sử dụng. 

- Tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 04 quyết 

định với tổng số tiền 2.800.000 đồng. 

1.2.5. Lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng 

Công tác kiểm tra thừa hành pháp luật về quản lý lâm sản trong quý 4 năm 

2019: đã phát hiện 40 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý 

lâm sản, đã xử lý vi phạm 50 vụ, phạt tiền 349,75 triệu đồng và tịch thu 114,571 

m
3 
gỗ, 5,7 ster củi, 20,5 kg động vật rừng. 

1.3. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về thanh tra: Không 

1.4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về công tác thanh tra: Không 

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, tô cáo 

2.1. Công tác tiếp công dân 

Trong quý IV, không có công dân nào đến trụ sở tiếp công dân của sở để 

khiếu nại, tố cáo. 

2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo 

a) Tiếp nhận: 

 Số đơn tiếp nhận trong kỳ: 04 đơn. 

 Đơn chưa được xử lý kỳ trước chuyển sang: không  

b) Phân loại đơn: 

 Theo loại đơn: kiến nghị, phản ánh: 04 đơn  

Theo nội dung: lĩnh vực hành chính: 04 đơn  

Theo thẩm quyền: đơn thuộc thẩm quyền: 04 đơn.  

Theo trình tự giải quyết: đã được giải quyết nhiều lần: 04 đơn 

c) Kết quả xử lý đơn nhận được:  

- Thực hiện Công văn số 3920/UBND-NN ngày 29/8/2019 củ UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc giải quyết đơn của nhóm hộ thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, 

huyện Hải Lăng kiến nghị về cơ chế hưởng lợi từ diện tích 50,8 ha rừng tại Tiểu 

khu 853S, thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng. Sở Nông nghiệp và 
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PTNT đã trả lời tại các văn bản: Công văn số 1403/SNN-KHTCngày 30/8/2019; 

Công văn số 1439/SNN-KHTC ngày 09/9/2019; Công văn số 1766/SNN-KHTC 

ngày 25/10/2019; Công văn số 1824/SNN-KHTC ngày 01/11/2019. 

- Thực hiện Công văn số 4649/UBND-NN ngày 09/10/2019 của UBND 

tỉnh về việc chuyển đơn của công dân đối với ông Võ Hoành, trú tại thôn Trấm, 

xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã có công văn trả lời số 1771/SNN-Ttra ngày 28/10/2019: Trong thời gian đang 

chờ cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất và tổ chức bàn giao cho chính quyền địa 

phương, ông Võ Hoành được phép khai thác rừng trồng bằng vốn tự có của hộ 

gia đình theo đơn đề nghị và cam kết chưa được trồng lại cho đến khi có phương 

án sử dụng đất của chính quyền địa phương. Với nội dung: xin được giải quyết 

đất đai theo chính sách, chủ trương của Nhà nước đã đề nghị ông Võ Hoành liên 

hệ với UBND xã Triệu Thượng sau khi UBND xã Triệu Thượng đã có phương 

án sử dụng đất được bàn giao từ Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực Sông 

Thạch Hãn để được giải quyết cấp đất theo quy định. 

- Thực hiện Công văn số 4458/UBND-NN ngày 28/10/2019 của UBND 

tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của công dân đối với ông Nguyễn Dũng Diện 

và ông Lê Phước Linh, trú tại thôn Sa Nam, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn trả lời số 1778/SNN-Ttra ngày 

28/10/2019.  

- Thực hiện Phiếu báo số 686/PB-VP ngày 22/10/2019 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân Tỉnh về việc cung cấp hồ sơ và lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài 

chính về hóa đơn, bảng kê thu mua đối với các mặt hàng hiện đang tồn kho tại 

cơ sở bà Lê Thị Thuộc; số lượng chênh lệch thực tế giữa hàng được tiêu hủy và 

hàng kê khai đã được UBND huyện Gio Linh phê duyệt là 4.991 kg đối với bà 

Nguyễn Thị Non để giải quyết bồi thường thiệt hại cho hai cơ sở này. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã có công văn số 1949/SNN-Ttra ngày 22/11/2019 báo cáo 

UBND Tỉnh:  Đối với trường hợp bà Lê Thị Thuộc đề nghị UBND Tỉnh yêu cầu 

UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo UBND thị trấn Cửa Tùng triển khai họp dân 

lấy ý kiến và niêm yết công khai theo quy định. Đối với trường hợp và Nguyễn 

Thị Non, đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo UBND huyện Gio Linh yêu cầu UBND 

xã Gio Việt kiểm tra, xác minh lại số hàng. 

2.3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền  

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền : không 

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền : không 

2.4. Rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài; các vụ việc đông ngƣời, 

phức tạp; các vụ việc chuyển cơ quan điều tra: 01 vụ. 

Nhóm hộ thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng kiến nghị về cơ 

chế hưởng lợi từ diện tích 50,8 ha rừng tại Tiểu khu 853S, thôn Khe Mương, xã 

Hải Sơn, huyện Hải Lăng. Kết quả giải quyết cụ thể như sau: 
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 Việc xác định đối tượng rừng, chủ quản lý và cơ chế hưởng lợi từ diện tích 

50,8 ha rừng tại Tiểu khu 853S, thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng 

mà nhóm hộ thôn Khe Mương đã đề cập trong các Đơn kiến nghị và tại các buổi 

đối thoại, các cuộc tiếp công dân đã được UBND tỉnh trả lời tại Công văn số 

4541/UBND-NN ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị; Sở Nông nghiệp 

và PTNT trả lời tại các văn bản: Công văn số 1403/SNN-KHTC ngày 

30/8/2019; Công văn số 1439/SNN-KHTC ngày 09/9/2019; Công văn 

1766/SNN-KHTC ngày 25/10/2019; Công văn 1824/SNN-KHTC ngày 

01/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể:   

1. Diện tích đất rừng 50,8ha tại Tiểu khu 853S thôn Khe Mương, xã Hải 

Sơn, huyện Hải Lăng trước đây thuộc dự án trồng rừng phòng hộ do Ban quản lý 

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng huyện Hải Lăng làm chủ dự án. Từ năm 2004 

đến năm 2006, Ban QLDA trồng mới 5 triệu ha rừng huyện Hải Lăng đã ký hợp 

đồng giao khoán trồng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ dự án 661 với các hộ 

dân tại thôn Khe Mương, xã Hải Sơn đối với diện tích rừng nói trên. Trong quá 

trình tham gia, các hộ dân đã được Ban quản lý Dự án cung cấp cây giống và chi 

trả tiền phát dọn thực bì, tiền trồng cây, tiền chăm sóc cây và đã được nghiệm 

thu thanh lý hợp đồng theo quy định của nhà nước. 

2. Năm 2007, thực hiện chủ trương của Chính phủ về rà soát quy hoạch 3 

loại rừngtheo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ, diện tích rừng trồng phòng hộ 50,8ha tại Tiểu khu 853S thôn 

Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng tiếp tục được quy hoạch là rừng 

phòng hộ đầu nguồn. Diện tích rừng này đượcBan QLDA trồng mới 5 triệu ha 

rừng huyện Hải Lăng bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông 

Thạch Hãn quản lý bảo vệ từ năm 2007 đến nay theo quy chế quản lý rừng 

phòng hộ và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 

27 tháng 11 năm 2007 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BDD015749 

ngày 31/5/2012. 

3. Chính sách hưởng lợi từ diện tích rừng này trước và tại thời điểm phê 

duyệt phương án rà soát, chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu sang 

phát triển rừng sản xuất (năm 2017) thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định 

17/2015/QĐ-TTg ngày 9/6/2015 của Thủ tướng chính phủ về ban hành quy chế 

quản lý rừng phòng hộ; Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất và Quyết định số 

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao 

nhiệm vụ công ích đối với các Công ty Nông, Lâm nghiệp. Vì vậy, Ban Quản lý 

rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn là chủ rừng, đại diện chủ sở hữu của 

nhà nước theo quy định của pháp luật, trực tiếp quản lý và bảo vệ tổng diện tích 

8.400 ha rừngphòng hộ, trong đó có diện tích 50,8ha tại thôn Khe Mương xã Hải 

Sơn huyện Hải Lăng và 34,1ha tại xã Triệu Thượng huyện Triệu Phong. 

4. Diện tích rừng 50,8ha đã được nằm trong phương án rà soát chuyển đổi 

rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất 



8 

 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định 3359/QĐ-UBND  ngày 05/12/2017và 

Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị.Theo 

đó, diện tích 50,8ha tại xã Hải Sơn sẽ được bàn giao về địa phương quản lý sử 

dụng sau khi xử lý tài sản trên đất (khai thác rừng).Chủ rừng là Ban Quản lý 

rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn đã lập hồ sơ phương án khai thác được 

các Sở, Ngành liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 687/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 về việc phê duyệt giá trị khai thác rừng 

trồng Dự án 661 đã chuyển đổi sang rừng sản xuất để tổ chức bán đấu giá, thực 

hiện việc khai thác rừng để bàn giao đất cho địa phương quản lý theo đúng quy 

định. 

Ngoài diện tích 50,8ha trên ở thôn Khe Mương, tại xã Triệu Thượng huyện 

Triệu Phong có 34,1ha diện tích rừng trồng phòng hộ ít xung yếu cũng được 

chuyển đổi sang rừng sản xuất. Sau khi hoàn thành hồ sơ phương án khai thác 

rừng trồng năm 2019, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn đang 

tập trung chỉ đạo đơn vị trúng thầu khẩn trương tổ chức khai thác để bàn giao 

đất cho địa phương kịp thời trong năm 2019, sớm giao đất cho người dân sản 

xuất theo nguyện vọng. 

Ngày 03/9/2019, số tiến trúng đấu giá của diện tích 2 khu vực trên là 

3.010.000.000 đồng (Ba tỷ, không trăm, mười triệu đồng) đã được Doanh 

nghiệp nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị. 

5. Theo hồ sơ thiết kế trồng rừng phòng hộ năm 2004: Rừng trồng hỗn 

giao giữa hai loài cây Thông nhựa và cây Keo Tai  tượng; Mật độ rừng trồng 

theo thiết kế là 1.650 cây/ha, trong đó mật độ trồng cây Keo tai tượng 825 cây, 

Thông nhựa 825 cây. Trong quá trình trồng và cho đến chu kỳ sinh trưởng dài 

ngày, cây trồng bị chết, bị trâu bò ăn phá, bị gãy đổ do mưa bão, nênhiện tại 

diện tích rừng trồng phòng hộ 50,8ha tại Tiểu khu 853S thôn Khe Mương, xã 

Hải Sơn, huyện Hải Lăng  mật độ bình quân cây Keo tai tượng chỉ còn khoảng 

500 cây/ha, cây Thông nhựa hiện còn khoảng 38cây/ha. Để xác định mật độ cây 

hiện còn, tính toán trữ, sản lượng gỗ cây đứng, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu 

vực sông Thạch Hãn đã hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế khai tháccó tư cách 

pháp nhân tiến hành lập và hoàn thành hồ sơ phương án khai thác và đã được 

Chi cục Kiểm lâmtổ chức kiểm tra, thẩm định tại hiện trường phương án thiết kế 

khai thác. Hồ sơ đã được lập theo đúng quy định tại Thông tư số 27/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định 

quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 

 

2.5. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo:     Không 

 

2.6. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo:     Không    
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3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

3.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong 

phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phƣơng 

a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:  

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng được thực hiện thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt 

Đảng bộ, Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên 

trang Web của Sở và thông qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị.  

b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, 

chống tham nhũng:  

- Kế hoạch số 1451/KH-SNN ngày 03/9/2019 về tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

giai đoạn 2019-2025. 

- Kế hoạch số 1863/KH-SNN ngày 07/11/2019 về thực hiện đề án “tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

- Kế hoạch số 1865/KH-SNN ngày 07/11/2019 về thực hiện đề án “tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

năm 2019 tại Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Kế hoạch số 1932/KH-SNN ngày 20/11/2019 về thực hiện đề án “tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

năm 2020 tại Sở Nông nghiệp và PTNT 

c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện 

trong công tác phòng, chống tham nhũng:  

Thanh tra Sở và phòng Tổ chức hành chính là hai bộ phận trực tiếp tham 

mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành, xử lý những vấn đề có liên quan đến công tác 

phòng, chống tham nhũng của Sở. Sở không thành lập bộ phận chuyên trách về 

phòng chống tham nhũng. 

d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng:  

Tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản mới trong 

cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần đến các Trưởng, Phó phòng, Lãnh đạo các 

đơn vị trực thuộc; đã triển khai đến 100% cán bộ công chức các văn bản quy 

phạm pháp luật quan trọng và thường xuyên nhắc nhở cán bộ công chức những 

vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. 
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3.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

Công khai hóa việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị hàng 

tháng và toàn quý tại cuộc họp giao ban của cơ quan. 

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn: Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, góp 

phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, các đơn vị đều triển khai thực hiện 

nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội, quy chế quản lý tài sản công đã ban hành. 

 c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Thời gian qua chưa 

phát hiện có cán bộ công chức nhận và nộp lại quà tặng. 

  d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:  

- Thực hiện niêm yết chuẩn mực xử sự của cán bộ công chức tại nơi công cộng. 

- Thời gian qua, chưa nghe phản ánh việc cán bộ công chức có thái độ xử 

sự không đúng mực với các cơ quan, đơn vị đến liên hệ công tác.  

Sở đã ban hành Kế hoạch số 1451/KH-SNN ngày 03/9/2019 về tổ chức 

thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng: Không 

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Đã được 

triển khai từ đầu năm. Ngày 04/11/2019, Sở đã có Công văn số 1830/SNN-

TCHC về việc tạm dừng thực hiện kê khai tài sản sản năm 2019.  

f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 

quản lý, phụ trách: Do có các quy định cụ thể, rõ ràng và thực hiện tốt vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nên trong thời gian qua chưa để xảy ra 

vi phạm về tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị giao quản lý. 

g) Việc thực hiện cải cách hành chính: Công tác tiếp nhận, chuyển xử lý, 

trả hồ sơ được thực hiện nhanh gọn, chính xác; 100% văn bản đến, đi đều được 

quản lý và kiểm tra, xử lý đúng hạn; văn bản phát hành được chuyển lưu trữ 

hàng ngày trên mạng và giao hồ sơ, giấy tờ hàng tuần.  

h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:  

- Đơn vị đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001: 2008 trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả 

trong thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị 

thuộc Sở trong trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát việc xử lý công văn giấy tờ 

và trách nhiệm cụ thể với cơ quan, cá nhân có liên quan.  
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- Cán bộ công chức sử dụng thành thạo, ứng dụng tốt công nghệ thông tin 

trong xử lý công việc hàng ngày, 100% cán bộ công chức  thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn đều được trang bị 01 máy tính riêng; vận hành ổn định phần mềm 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản nên 

100% văn bản được tiếp nhận, xử lý có thời hạn và được quản lý chặt chẽ từ đầu 

vào đến đầu ra; trừ loại văn bản mật, tất cả văn bản còn lại phát hành ra ngoài 

đều được kiểm tra nội dung và được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu trên mạng máy 

tính song song với hồ sơ giấy.  

- Sử dụng thư điện tử trong công tác phát hành lịch làm việc, giấy mời 

họp, văn bản nội bộ..., gửi các dự thảo báo cáo tháng, quý, năm, các tài liệu cuộc 

họp cho đại biểu xem trước... Qua đó rút ngắn và nâng cao chất lượng hội họp. 

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Thông 

qua ký hợp đồng với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Quảng Trị, 

tiếp tục thực hiện thanh toán lương, các khoản phụ cấp đối với cán bộ công chức 

100% qua tài khoản thẻ ATM.  

k) Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng: Không  

3.3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa 

phương: Không 

b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng qua hoạt động thanh tra: Trong quý IV, Sở đã tiến hành 01 cuộc thanh tra 

hành chính tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Qua 

thanh tra, không phát hiện hành vi tham nhũng xảy ra tại đơn vị được thanh tra. 

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng 

qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong quý IV, Sở nhận được 04 đơn thư kiến 

nghị, phản ánh, các vụ việc đã được giải quyết kịp thời, đúng thời gian; không 

có đơn thư tố cáo liên quan đến tham nhũng; 

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không 

đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không 

3.4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng: Không  

3.5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống 

tham nhũng 

Trong thời qua, công tác phòng chống tham nhũng tại Sở đã có sự chuyển 

biến tích cực là do có sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp, các ngành, sự 

phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, cơ quan với các tổ chức đoàn thể như: 

Công đoàn, Ban thanh tra nhân trong việc tuyên truyền, giám sát, kiểm tra về 
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PCTN nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và ý thức của cán bộ, công chức, viên 

chức trong công tác đấu tranh và phòng, ngừa tham nhũng. 

3.6. Kết quả thực hiện Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ƣớc Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng 

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng, cụ thể hoá kế hoạch thực hiện 

Chiến lược trên cơ sở tình hình thực tế tại đơn vị. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở cơ sở để nhằm 

tránh sai phạm xảy ra. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019 

1. Công tác thanh tra 

1.1. Thanh tra hành chính 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 02 

- Về hình thức: 02 cuộc theo kế hoạch:. 

+ 01 cuộc thanh tra việc thực hiện các Chương trình sự nghiệp và Chương 

trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững từ năm 2016-2018 tại Ban quản lý 

rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn theo Quyết định số 335/QĐ-SNN ngày 

13/6/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

+ 01 cuộc thanh tra việc thực hiện công tác quản lý đầu tư, sử dụng vốn, 

chất lượng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ năm 2017-

2018 tại Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn theo Quyết định số 442/QĐ-

SNN ngày 23/8/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Về tiến độ: đã kết thúc 02 cuộc thanh tra tại 02 đơn vị và đã ban hành 

kết luận thanh tra. 

b) Kết luận thanh tra 

- Số đơn vị có vi phạm/số đơn vị được thanh tra: 02/02. 

- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, thuộc lĩnh vực; số tiền, 

đất, tài sản được phát hiện có vi phạm: 

 + Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn: sai phạm trong 

thanh toán tiền làm thêm giờ với số tiền 935.000 đồng. 

 + Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn: sai phạm trong thanh toán 

chế độ công tác phí và thanh toán tiền gửi công văn với số tiền 195.000 đồng. 

- Kiến nghị xử lý vi phạm: Xử lý trách nhiệm về kinh tế, xử lý kỷ luật 

hành chính: thu hồi nộp ngân sách Nhà nước với số tiền sai phạm của 02 đơn vị 

và nghiêm túc kiểm điểm đối với các cá nhân có sai phạm, trong đó Ban quản lý 

rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 935.000 đồng, Trung tâm nước sạch và 

VSMT nông thôn 195.000 đồng. 
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+ Xử lý hình sự: chuyển cơ quan điều tra xử lý: 0  

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy 

phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước;  

- Số tiền, tài sản thu hồi, xử lý trong quá trình thanh tra: 1.130.000 đồng. 

c) Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý 

về thanh tra 

- Số kết luận và quyết định xử lý được kiểm tra trong kỳ báo cáo:  

+ Kết luận thanh tra số 1341/KL-SNN ngày 23/8/2019 tại Ban quản lý 

rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn và Quyết định thu hồi tiền số 462/QĐ-

SNN ngày 06/9/2019. 

+ Kết luận thanh tra số 1867/KL-SNN ngày 07/11/2019 tại Trung tâm 

nước sạch và VSMT nông thôn và Quyết định thu hồi tiền số 599/QĐ-SNN 

ngày 18/11/2019. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị (về kinh tế, hành chính và chuyển cơ 

quan điều tra xử lý): 0. 

1.2. Thanh tra chuyên ngành  

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành các cuộc thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành và một số cuộc kiểm tra việc thừa hành pháp luật về 

quản lý lâm sản. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm và đã ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 254 trường hợp với tổng số tiền 

1.109.850.000 đồng, cụ thể: 

1.2.1. Thanh tra Sở 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 03; 

- Số đối tượng được thanh, kiểm tra: các cơ sở kinh doanh vật tư nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung: Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019, ngày 

17/10/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã ban hành các Quyết định 

thanh kiểm tra theo các nội dung kiểm tra vật tư nông nghiêp, kiểm tra giống cây 

trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và 01 cuộc kiểm tra chất lượng sản 

phẩm thủy sản theo Công văn số 1426/TCTS-PCTTra ngày 25/6/2019 của Tổng 

cục Thủy sản. 

- Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm và đã ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 09 trường hợp với tổng số tiền 32.000.000 

đồng và xử phạt cảnh cáo 01 trường hợp.  

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra 

b.1. Kiểm tra vật tư nông nghiệp 
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Tháng 4 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành một cuộc thanh 

tra kiểm tra vật tư nông nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện vi 

phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo một trường hợp, 

xử phạt bằng tiền 7 trường hợp với tổng số tiền 21.000.000 đồng: 

b.1.1 Thuốc thú y, thủy sản, thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học dùng 

trong nuôi trồng thủy sản:  

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. 

Tuy nhiên, có 02 cơ sở không niêm yết giá bán thuốc thú y thủy sản, 01 

cơ sở kinh doanh thuốc thú y hết hạn sử dụng, ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính 3 trường hợp với số tiền 5.000.000 đồng.  

Đã lấy 4 mẫu thức ăn thủy sản, 11 mẫu men vi sinh dùng trong chăn 

nuôi thú y, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản gửi đi kiểm tra 

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

Trung ương II, 04 sản phẩm thức ăn thủy sản  đạt chất lượng như đã công bố trên 

bao bì, 3 mẫu chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản không đạt chất 

lượng như đã công bố. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 3 

trường hợp với tổng số tiền 15.000.000 đồng. 

b.1.2. Thức ăn chăn nuôi:  

Tiến hành thanh tra, kiểm tra 12 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 theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 

04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. 

Đã lấy 11 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 phạt cảnh cáo đối với hành vi vi 

phạm sản xuất, gia công sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hàm lượng định 

lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa dưới 

5%. 

b.1.3. Phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật. 

Kiểm tra 20 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 
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bảo vệ thực vật có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ 

thực vật.  

Phát hiện một cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, 

ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.000.000 đồng. 

Đã lấy 16 mẫu phân bón NPK và 3 mẫu phân bón vi sinh để kiểm tra 

chất lượng. Theo Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Khảo Kiểm nghiệm Phân 

bón Quốc gia, các mẫu phân bón đều đạt chất lượng như đã công bố trên bao bì. 

b.2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm thủy sản theo Công văn số 

1426/TCTS-PCTTra ngày 25/6/2019 của Tổng cục Thủy sản:  

Tháng 8 năm 2019, Sở Nông nghiệp đã tiến hành 1 cuộc thanh tra, kiểm 

tra 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 Shirmp lưu thông trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đã tiến hành kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản. 

Phần lớn, các cơ sở được kiểm tra đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật 

về kinh doanh thức ăn thủy sản: có kho, kệ, bảng hiệu và dụng cụ bảo quản thức 

ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 02 trường hợp vi phạm, 

xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 02 trường hợp với số tiền 11.000.000 

đồng, trong đó: 

+ Phát hiện 01 cơ sở kinh doanh có 13 gói sản phẩm không có nhãn 

mác, 01 cơ sở kinh doanh không đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh. Tiến 

hành nhắc nhở đối với cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh 

doanh và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 01 trường hợp 

kinh doanh sản phẩm không có nhãn mác với số tiền 6.000.000 đồng. 

+ Qua kiểm tra, đã lấy 02 mẫu sản phẩm Khoáng tạt cao cấp Bio 

Mineral và Siêu giải độc khử phèn, kim loại nặng BIO888 của Công ty TNHH 

XNK TMDV Thủy sản Bio Shirmp để kiểm tra chất lượng. Qua kết quả thử 

nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương II, sản phẩm Siêu 

giải độc khử phèn, kim loại nặng BIO888 không đạt chất lượng như đã công bố 

trên bao bì. Ra Quyết định xử phạt VPHC bằng tiền đối với mẫu vi phạm chất 

lượng với số tiền 5.000.000 đồng và buộc Công ty TNHH XNK TMDV Thủy 

sản Bio Shirmp thu hồi 60 gói Bio888 đang lưu hành trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị. 

b.3. Kiểm tra giống cây trồng, giống vật nuôi 

- Nhìn chung các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp 

trên địa bàn Quảng Trị đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện sản xuất, kinh doanh 

cây giống lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm 

nghiệp, Thông tư 30/2018 ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy 

định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; Công nhận giống và nguồn 

giống; Quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính như: Quyết định về 
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việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đối với vườn cây đầu dòng 

đạt tiêu chuẩn chất lượng nguồn giống đưa vào sản xuất kinh doanh; Cây giống 

được sản xuất đúng quy trình, hạt giống đưa vào gieo tạo có nguồn gốc lô giống; 

Hồ sơ về vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp. Đối với các cơ sở kinh doanh 

giống vật nuôi, giống thủy sản cũng chấp hành đầy đủ các quy định của pháp 

luật trong kinh doanh, buôn bán. 

- Tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 0 

1.2.2. 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. 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 09 cuộc (01 cuộc thanh tra liên ngành, 02 

cuộc thanh tra chuyên ngành; 01 cuộc kiểm tra chất lượng thuốc BVTV lưu 

thông trên thị trường và 5 cuộc thanh tra Độc lập). 

- Số cuộc thanh tra chưa thực hiện:  01 cuộc thanh tra liên ngành được tổ 

chức đầu tháng 12/2019 phục vụ sản xuất Đông xuân 2019-2020. 

- Số đối tượng được thanh, kiểm tra: 160 cơ sở (108 cá nhân, 52 tổ chức). 

- Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Điều kiện kinh doanh, chất lượng và sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. 

- Phát hiện sai phạm và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng 

tiền 05 trường hợp với tổng số tiền 11.500.000 đồng.  

b) Kết quả thanh tra: 

- Từ đầu năm đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã triển khai 

các đợt thanh, kiểm tra tại 160 cơ sở buôn bán, sử dụng phân bón và thuốc bảo 

vệ thực vật; một số cơ sở chưa đáp ứng các điều kiện kinh doanh như: trình độ 

chuyên môn của người trực tiếp bán hàng, kho chứa cửa hàng, dụng cụ bảo hộ 

lao động, dụng cụ PCCC... chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật; Các hợp 

tác xã sản xuất Trồng trọt chưa chú trọng đến công tác thu gom bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định, việc bố trí bể chứa bao gói thuốc BVTV 

chưa đảm bảo theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-

BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT- Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, đã lập 

biên bản làm việc nhắc nhở, tuyên truyền đến người dân các quy định của pháp 

luật yêu cầu đối tượng chấm dứt các hành vi vi phạm, hướng dẫn cho người dân 

thực hiện các thủ tục, hồ sơ đảm bảo điều kiện kinh doanh thuốc BVTV và phân 

bón. Song song với công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân về điều kiện 

kinh doanh.  

- Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện các vi phạm như: Một số HTX sản xuất 

nông nghiệp dịch vụ thuốc bảo vệ thực vật không có Giấy chứng nhận đủ điều 
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kiện buôn bán thuốc; buôn bán thuốc BVTV quá hạn sử dụng; buôn bán thuốc 

BVTV không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng công bố; không duy trì các điều 

kiện kinh doanh thuốc BVTV theo quy định tại Nghị định số 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 về sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và buôn bán phân bón không đảm 

bảo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về 

quản lý phân bón.  

- Tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 05 Quyết 

định (03 Quyết định do Chi cục Trồng trọt và BVTV, 02 Quyết định do Cảnh sát 

Môi trường công an tỉnh ban hành).  

1.2.3. Lĩnh vực quản lý chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 05 cuộc. 

- Số đối tượng được thanh, kiểm tra: các cơ sở chế biến cá hấp, sản xuất 

chả, sản xuất, chế biến nước mắm, kinh doanh kho lạnh thủy hải sản, sản xuất 

nước đá bảo quản, kinh doanh rau củ quả lớn, chế biến ớt bột, xay xát lúa gạo. 

- Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn 

thực phẩm trong sản xuất chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản như điều kiện 

trang thiết bị vật chất, địa điểm, công nhân sản xuất, đặc biệt tập trung kiểm tra 

việc sử dụng hoá chất cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kiểm tra nguyên liệu 

đầu vào, hồ sơ giấy tờ theo quy định như giấy đăng ký kinh doanh, giấy khám 

sức khoẻ, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, lấy mẫu kiểm tra chất độc 

hại trong thực phẩm. 

b) Kết quả thanh tra: 

- tại 04 cơ sở chế biến cá hấp: Phát hiện 03 cơ sở vi phạm về thủ tục hồ sơ 

giấy tờ (hết hạn) trong quá trình chế biến. Do tính chất mùa vụ cộng thêm mất 

mùa,  không có nguyên liệu để sản xuất từ 2018 đến nay nên cơ sở không để ý 

đến giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở đã hết 

hạn.  

- tại 33 cơ sở sản xuất chả: phát hiện 06 cơ sở vi phạm điều kiện đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm. Đã xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở, nhắc nhở 

01 cơ sở có quy mô hộ gia đình, mới đi vào sản xuất nên chưa thực hiện thủ tục 

về chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. 

- tại 25 cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm, kinh doanh kho lạnh thủy hải 

sản, sản xuất nước đá bảo quản. Một số cơ sở sản xuất nước đá bảo quản còn 

thiếu hồ sơ giấy tờ liên quan đến quá trình sản xuất. 

- 01 cơ sở kinh doanh rau củ quả lớn trên địa bàn, 01 cao chè vằng, 01 cơ 

sở chế biến ớt bột, 02 xay xát lúa gạo. 

- Thanh tra, kiểm tra và lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra tồn dư hóa chất 

cấm, phẩm màu tại 29 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy 
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sản, trong đó lấy mẫu để kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại và vi sinh vật trong 

thực phẩm nông lâm thủy sản 24 (lượt) tại các chợ và các quầy kinh doanh tại 

các chợ trên địa bàn. Kết quả phát hiện 03 chợ có quầy kinh doanh vi phạm, 

kiểm tra 04 chế biến cà phê,  kiểm tra 01 chế biến cao chè vằng. 

Năm 2019, thiên tai dịch bệnh và giá cả thị trường biến động phức tạp đã 

ảnh hưởng lớn đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, nhiều cơ 

sở do điều kiện sản xuất mùa vụ, gặp khó khăn khi giá cả thị trường và thiên tai 

ảnh hưởng nặng, vừa tái sản xuất trở lại do vậy còn thiếu một số hồ sơ thủ tục 

trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đoàn thanh tra đã nhắc nhở cơ sở chấp 

hành đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

- Tổng số Quyết định XPVPHC ban hành: Qua công tác thanh tra, kiểm 

tra đã phát hiện 12 trường hợp vi phạm, đã nhắc nhở 04 trường hợp, ban hành 07 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 07 trường hợp, tổng số tiền 

25.000.000 đồng với các hành vi vi phạm: Tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà 

không đội mũ, đeo khẩu trang trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

không lưu trữ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm, sử dụng người trực 

tiếp sản xuất thực phẩm mà không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo 

quy định. Tiêu hủy sản phẩm vi phạm 01 trường hợp: Kinh doanh sản phẩm chả có 

hàn the, số lượng 07 kg. Tại thời điểm làm việc, không xác minh được chủ hàng 

nên đã phối hợp với Ban Quản lý chợ Diên sanh tiêu hủy sản phẩm vi phạm.    

1.2.4. Lĩnh vực thủy sản 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 10 cuộc, trong đó tuần tra biển 27 chuyến, 

tuần tra nội đồng 10 chuyến; 

- Số đối tượng được thanh, kiểm tra: 350 lượt trên các phương tiện tàu cá 

của các cá nhân, hộ gia đình. 

- Nội dung: kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản vùng nội đồng, trên biển và thanh tra nuôi trồng thủy sản 

- Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm và đã ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 15 trường hợp với tổng số tiền 26.000.000 

đồng và tịch thu 02 bộ xung điện.  

a) Kết quả thanh tra: 

- Mặc dù nghề biển là nghề đặc thù, nhưng đơn vị cũng đã khắc phục 

những khó khăn, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, 

hoàn thành tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác và bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng, trên biển và thanh tra nuôi trồng thủy sản; 

Trực tiếp phát tờ rơi đến ngư dân về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi , nuôi trồng 

thủy sản . Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã phối hợp với với các lực 
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lượng chức năng như Biên phòng, Công an để tham gia thanh tra, tuần tra, kiểm 

soát và hướng dẫn cho bà con ngư dân về các vấn đề liên quan.  

 - Qua kiểm tra trên 350 lượt các phương tiện tàu cá, phát hiện 15 phương 

tiện cá nhân, hộ gia đình vi phạm, ra quyết định xử phạt 15 trường hợp với tổng 

số tiền 26.000.000 đồng, tịch thu 02 bộ xung điện. Các nội dung vi phạm: vi 

phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các qui định về bảo vệ các loài thủy sản; vi 

phạm về quản lý khai thác thủy sản, như: ghi nhật ký khai thác, giấy phép khai 

thác; vi phạm về vùng tuyến khai thác, nhận biết đánh đấu tàu cá; vi phạm về 

qui định sử dụng ngư cụ, thiết bị, phương pháp khai thác, vi phạm về sử dụng 

xung điện, chất nổ để khai thác thủy sản; vi phạm về quản lý tàu cá, và quản lý 

thuyền viên tàu cá; vi phạm qui định về thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chế 

phẩm sinh học cải tạo ao nuôi trồng thủy sản. 

  - Truy đuổi 120 lượt tàu cá có công suất lớn làm nghề lưới kéo vi phạm 

tuyến  khai thác, kiểm tra 12 hộ gia đình buôn bán vật tư và nuôi trồng thủy sản. 

1.2.5. Lĩnh vực chăn nuôi và thú y 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 07 cuộc. 

- Số đối tượng được thanh, kiểm tra: các cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc 

thú y, thức ăn chăn nuôi, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 

- Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm 

Tết Kỷ Hợi năm 2019 ; Thanh tra, kiểm tra về hoạt động buôn bán thuốc thú y; 

Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y; Thanh 

tra, kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; đoàn thanh tra, kiểm 

tra về hoạt động buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và kinh doanh động 

vật, sản phẩm động vật. 

- Phát hiện sai phạm và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng 

tiền 14 trường hợp với tổng số tiền 6.100.000 đồng.  

b) Kết quả thanh tra:  

- Phát hiện 14 cá nhân vi phạm, gồm:  

+ 06 trường hợp buôn bán thịt bò không có tem vệ sinh thú y;  

+ 03 trường hợp buôn bán thịt lợn không có dấu kiểm soát giết mổ;  

+ 01 trường hợp buôn bán sản phẩm gia cầm không có dấu kiểm soát giết 

mổ;  

+ 01 trường hợp buôn bán thuốc thú y không có hóa đơn chứng từ;  

+ 01 trường hợp buôn bán thức ăn chăn nuôi đã quá hạn sử dụng;  

+ 02 trường hợp buôn bán thuốc thú y đã quá hạn sử dụng.  
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- Tổng số quyết định xử phạt hành chính: 14 quyết định. 

- Tổng số tiền xử phạt: 6.100.000 đồng. 

1.2.6. Lĩnh vực thủy lợi 

- Đơn vị đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hải Lăng và 

Phòng Kinh tế thành phố Đông Hà tổ chức kiểm tra tình hình vi phạm trong 

công tác quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống 

thiên tai năm 2019 ở các địa phương. Kết quả thực hiện như sau: 

+ Về vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi: Không có 

+ Về vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều: Trên tuyến đê Tả Thạch 

Hãn từ K11 + 550 đến K12 + 900 đi qua địa phận HTX Đông Giang 2, phường 

Đông Giang, một số hộ nuôi tôm đã đắp đất tôn cao bờ đê, lấn chiếm mặt đê cản 

trở giao thông đi lại, giảm khả năng tiêu thoát nước khi mưa lũ xảy ra, Chi cục 

Thủy lợi đã kiểm tra, yêu cầu Phòng Kinh tế thành phố Đông Hà và Phường 

Đông Giang kịp thời chỉ đạo các hộ gia đình tháo dỡ phần đất lấn chiếm trên 

mặt đê để đảm bảo giao thông đi lại đảm bảo cho công tác quản lý đê điều; đồng 

thời tăng cường kiểm tra các tuyến đê điều thuộc địa bàn đã được phân cấp, chủ 

động phát hiện những vi phạm và báo cáo kịp thời lên cơ quan có thẩm quyền để 

xử lý.  

Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và vận động cộng đồng 

nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ hệ 

thống đê điều để phát huy hiệu quả. 

- Về công tác phòng chống thiên tai: Hiện nay, các hồ thủy lợi nhỏ trên địa 

bàn huyện Hải Lăng chưa xây dựng quy trình vận hành theo quy định tại 

Chương II, Điều 4, mục 2 của Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 

ban hành trách nhiệm phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập, 

hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Công tác báo cáo cập nhật số liệu thiên 

tai tuyến xã gặp khó khăn, cán bộ làm công tác thống kê kỷ năng chuyên môn 

yếu, công tác không ổn định, biểu mẫu không đồng nhất nên khó khăn trong 

việc tổng hợp.  

Để giải quyết những vấn đề trên, Chi cục Thủy lợi đã đề nghị Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện Hải Lăng sớm xây dựng các quy trình vận hành đập, hồ 

chứa để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2019; đồng thời 

trong công tác báo cáo số liệu thiên tai cần thống nhất bảng biểu để thuận lợi 

trong theo dõi và tổng hợp. 

1.2.7. Lĩnh vực kiểm lâm 

Năm 2019, Chi cục Kiểm lâm tiến hành thanh tra, kiểm tra 14 cơ sở chế 

biến và thương mại lâm sản về việc chấp hành pháp luật về kinh doanh, chế biến 

lâm sản. Qua kiểm tra, các cơ sở chế biến và thương mại lâm sản chấp hành tốt 

các quy định của pháp luật về kinh doanh, chế biến lâm sản. Bên cạnh đó, kiểm 

tra 3 cơ sở gây nuôi sinh trưởng, sinh sản động vật rừng, không phát hiện các cơ 

sở này vi phạm các quy định về gây nuôi động vật sinh trưởng và sinh sản.  
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Công tác kiểm tra thừa hành pháp luật về quản lý lâm sản, năm 2019, đã 

phát hiện 211 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, 

đã xử lý vi phạm 204 vụ, phạt tiền 1.009,25 triệu đồng và tịch thu 381,090 m
3 

gỗ, 121,1 kg động vật rừng, 32,7 ster củi. 

1.3. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về thanh tra  

1.3.1. Việc triển khai các cuộc thanh tra 

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra: 01 cuộc  

- Số đơn vị được thanh tra, kiểm tra trách nhiệm: 04 đơn vị  

+ Chi cục Thủy lợi,  

+ Chi cục Thủy sản,  

+ BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông,  

+ BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. 

- Tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị; đã ban 

hành kết luận: 01 cuộc.  

1.3.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra:  

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn 

bản hướng dẫn được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc  thông qua các hình thức: Hội nghị CB, CC, VC của đơn vị, lồng 

ghép với các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, học tập theo chuyên đề hay 

sao gửi văn bản và đặc biệt là khuyến khích CB,CC,VC, người lao động tự tìm 

hiểu, nghiên cứu các văn bản, qua các phương tiện thông tin, đài báo, internet.  

 + Từ năm 2016-2018, tại các đơn vị được kiểm tra không có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo. 

 + Về kỷ luật cán bộ, công chức: Từ năm 2016-2018, tại các đơn vị được 

kiểm tra không có cán bộ công chức vi phạm kỷ luật. 

 - Việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí. 

Nhìn chung, các đơn vị đã thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng như: Thực hiện công khai minh bạch trong cơ quan trên các lĩnh vực: kế 

hoạch hoạt động của đơn vị, tài chính, tuyển dụng, khen thưởng, nâng lương..., 

các đơn  vị cũng đã xây dựng và thực hiện các chế độ định mức tiêu chuẩn, minh 

bạch tài sản thu nhập của CB,CC,VC, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề 

nghiệp của CB,CC,VC, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và 

phương thức thanh toán ... đã góp phần vào việc hạn chế tiêu cực xảy ra, nên 

trong thời gian qua tại các đơn vị được kiểm tra không có hành vi tham nhũng 

nào xảy ra.  
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Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Theo số liệu báo cáo của các đơn 

vị được kiểm tra, việc sử dụng ngân sách được thực hiện theo đúng chế độ chính 

sách, đúng mục đích nên hàng năm đơn vị đã tiết kiệm được từ kinh phí thường 

xuyên để tăng thêm thu nhập, tạo quỹ tham quan du lịch cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động. 

- Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: 

+ Căn cứ vào tổ chức bộ máy và nhiệm vụ chính trị được giao, hàng năm 

các đơn vị đều có xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ cơ sở để phù hợp 

với hoạt động của đơn vị. Thông qua Hội nghị hàng năm của đơn vị, cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực 

hiện trong năm về quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc,.. Trong quá trình 

thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã gắn thực hiện QCDC với quy định học tập, 

làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết 

T.Ư 4, gắn với cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí... 

+ Các nội dung hoạt động của đơn vị được công khai như: Chủ trương 

chính sách của Đảng và Nhà nước; Kế hoạch công tác năm, quý; Kinh phí hoạt 

động hàng năm; tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, khen thưởng, kỷ 

luật, nâng lương... với hình thức thông qua tại Hội nghị CB,CC, VC hàng năm, 

các cuộc họp, giao ban định kỳ, thông báo bằng văn bản... Những nội dung phải 

công khai để CB, CC, VC biết được thực hiện theo quy định thông qua nhiều 

hình thức như thông báo công khai tại các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn 

vị; sao gửi văn bản, đăng tải trên mạng nội bộ, trên bản tin... Hàng năm, các cơ 

quan, đơn vị tổ chức hội nghị sơ, tổng kết, hội nghị CB, CC, VC, người lao 

động. Qua đó CB, CC, VC, người lao động được tham gia ý kiến, đánh giá, nhận 

xét, giám sát và phản biện công tác quản lý, điều hành của thủ trường cơ quan; 

đóng góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ, quy định trong hoạt 

động của cơ quan, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng... 

Thông qua hội nghị, quyền được biết, được bàn, được kiểm tra của cán bộ, công 

chức, viên chức được phát huy hiệu quả. Tăng cường sự dân chủ, đoàn kết, 

thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao 

động trong việc giám sát các hoạt động của cơ quan. 

+ Qua kiểm tra các đơn vị đã xây dựng và ban hành các quy chế quy định 

cụ thể hóa việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện QCDC trong 

hoạt động của cơ quan (quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế nâng 

lương, quy chế thi đua - khen thưởng, đánh giá, phân loại cán bộ...), định kỳ rà 

soát, bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế. Trong hoạt động, các đơn vị 

đều duy trì chế độ hội ý, họp giao ban định kỳ để thống nhất, triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.  

+ BCH Công đoàn cơ sở và Ban thanh tra nhân dân tại các đơn vị được 

kiểm tra đã hoạt động tích cực theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

mình trong việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CB,CC, VC, 

người lao động; thực hiện chức năng kiểm tra giám sát các hoạt động của đơn vị 
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và góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt 

động giám sát của mình Ban thanh tra nhân dân đã có nhiều kiến nghị với Ban 

chấp hành Công đoàn cơ sở và lãnh đạo đơn vị để kịp thời lắng nghe những 

thiếu sót trong quản lý, giải quyết những vướng mắc, những tồn tại của cơ quan. 

Riêng tại BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông chưa kiện toàn Ban thanh tra 

nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019, đề nghị đơn vị sớm kiện toàn để Ban thanh thanh 

tra nhân dân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. 

+ Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã mang lại nhiều kết quả như 

thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà nước; công khai các 

quyền lợi, chế độ chính sách của đơn vị; tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở 

hơn trong cơ quan, phát huy tốt vai trò của thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo 

tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, 

chuyện nghiệp, Đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Quy chế 

dân chủ cơ sở của đơn vị, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình; phát 

huy tốt vai trò của Đảng, Công đoàn trong việc thực hiện quyền làm chủ tập thể 

và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong cơ quan. 

 + Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện dân chủ trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp còn những khó khăn, hạn chế: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, quan điểm của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế 

dân chủ cơ sở nói chung và việc thực hiện dân chủ ở cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp nói riêng chưa thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động chưa ý thức được thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

cơ quan, đơn vị là quyền và nghĩa vụ của mình và cho rằng đây chỉ là trách 

nhiệm của thủ trưởng cơ quan. 

- Cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, 

tổ chức triển khai thực hiện dân chủ, chưa quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch 

tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. 

- Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân chưa được phát huy, phương pháp 

hoạt động còn nhiều lúng túng, nội dung hoạt động còn chung chung chưa đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn. 

1.4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về công tác thanh tra: Không 

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

2.1. Công tác tiếp công dân 

a) Kết quả tiếp công dân: năm 2019, Sở đã tiếp 02 lượt gồm 03 người đến 

phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT để kiến nghị, phản ánh..  

 b) Nội dung tiếp công dân: Nội dung kiến nghị, phản ánh về việc bồi 

thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, tình hình hoạt động kinh doanh của 

Công ty CP nông sản Tân Lâm 

c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Các nội dung kiến nghị, 
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phản ánh đều được cán bộ tiếp công dân giải thích rõ theo các quy định của Nhà 

nước. 

  2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo 

a) Tiếp nhận: 

 Số đơn tiếp nhận trong kỳ: 14 đơn 

 Đơn chưa được xử lý kỳ trước chuyển sang: không  

b) Phân loại đơn: 

 -Theo loại đơn:  

+ Khiếu nại: 01 đơn  

+ Tố cáo: Không  

+ Kiến nghị, phản ánh: 13 đơn 

 - Theo nội dung:  

+ Lĩnh vực hành chính: 14 đơn 

+ Tư pháp; chính trị, văn hoá, xã hội: Không  

+ Tố cáo tham nhũng: Không  

- Theo thẩm quyền:  

+ Đơn thuộc thẩm quyền: 10 đơn 

+ Đơn không thuộc thẩm quyền: 04 đơn.  

- Theo trình tự giải quyết:  

+ Chưa được giải quyết: Không 

+ Đã được giải quyết lần đầu: Không 

 + Đã được giải quyết nhiều lần: 14 đơn  

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được:  

- Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; số lượng văn bản đôn đốc 

việc giải quyết: 04 đơn  

- Số đơn trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền: 

Không 

- Số đơn thuộc thẩm quyền: 10 đơn 

- Số đơn lưu do đơn trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn 

mạo danh, nặc danh….: Không 

2.3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền  

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền : 01 đơn,  

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được đơn 

khiếu nại của ông Dương Văn Hòa, Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện 
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Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

Khiếu nại về Hành vi hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng 

Trị về việc tiêu hủy gia súc trong đợt dịch Lở mồm long móng năm 2007.  

Ngày 11/01/2019, Giám đốc Sở đã ra Thông báo số 72/TBB-SNN về việc 

thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu và Quyết định số 07/QĐ-SNN về việc giao 

nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, Quyết định số 08/QĐ-SNN  về việc xác 

minh nội dung khiếu nại của ông Dương Văn Hòa. Vụ việc đang trong quá trình 

xác minh. 

Ngày 27/02/2019 đã Ban hành Quyết định số 100/QĐ-SNN về việc giải 

quyết khiếu nại của ông Dương Văn Hòa (lần đầu): Không công nhận nội dung 

khiếu nại của ông Dương Văn Hòa, trú tại khu phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị về việc: khiếu nại Hành vi hành chính của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Trị về việc tiêu hủy gia súc trong đợt dịch Lở mồm long 

móng năm 2007. 

Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 

1411/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương 

Văn Hòa, trú tại khu phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

(lần 2) 

Thực hiện Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn Hòa, trú tại khu 

phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, tại Điều 1 quy định 

giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn ông Dương Văn Hòa thực hiện việc 

khiếu nại theo đúng quy định,  ngày 22/7/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có 

Công văn số 1138/SNN-TTra hướng dẫn ông Dương Văn Hòa tiến hành thủ tục 

khiếu nại. 

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: không 

2.4. Rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài; các vụ việc đông ngƣời, 

phức tạp; các vụ việc chuyển cơ quan điều tra: 01 vụ 

Nhóm hộ thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng kiến nghị về cơ 

chế hưởng lợi từ diện tích 50,8 ha rừng tại Tiểu khu 853S, thôn Khe Mương, xã 

Hải Sơn, huyện Hải Lăng. Kết quả giải quyết cụ thể như sau: 

 Việc xác định đối tượng rừng, chủ quản lý và cơ chế hưởng lợi từ diện tích 

50,8 ha rừng tại Tiểu khu 853S, thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng 

mà nhóm hộ thôn Khe Mương đã đề cập trong các Đơn kiến nghị và tại các buổi 

đối thoại, các cuộc tiếp công dân đã được UBND tỉnh trả lời tại Công văn số 

4541/UBND-NN ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị; Sở Nông nghiệp 

và PTNT trả lời tại các văn bản: Công văn số 1403/SNN-KHTC ngày 

30/8/2019; Công văn số 1439/SNN-KHTC ngày 09/9/2019; Công văn 

1766/SNN-KHTC ngày 25/10/2019; Công văn 1824/SNN-KHTC ngày 

01/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể:   
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1. Diện tích đất rừng 50,8ha tại Tiểu khu 853S thôn Khe Mương, xã Hải 

Sơn, huyện Hải Lăng trước đây thuộc dự án trồng rừng phòng hộ do Ban quản lý 

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng huyện Hải Lăng làm chủ dự án. Từ năm 2004 

đến năm 2006, Ban QLDA trồng mới 5 triệu ha rừng huyện Hải Lăng đã ký hợp 

đồng giao khoán trồng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ dự án 661 với các hộ 

dân tại thôn Khe Mương, xã Hải Sơn đối với diện tích rừng nói trên. Trong quá 

trình tham gia, các hộ dân đã được Ban quản lý Dự án cung cấp cây giống và chi 

trả tiền phát dọn thực bì, tiền trồng cây, tiền chăm sóc cây và đã được nghiệm 

thu thanh lý hợp đồng theo quy định của nhà nước. 

2. Năm 2007, thực hiện chủ trương của Chính phủ về rà soát quy hoạch 3 

loại rừngtheo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ, diện tích rừng trồng phòng hộ 50,8ha tại Tiểu khu 853S thôn 

Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng tiếp tục được quy hoạch là rừng 

phòng hộ đầu nguồn. Diện tích rừng này đượcBan QLDA trồng mới 5 triệu ha 

rừng huyện Hải Lăng bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông 

Thạch Hãn quản lý bảo vệ từ năm 2007 đến nay theo quy chế quản lý rừng 

phòng hộ và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 

27 tháng 11 năm 2007 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BDD015749 

ngày 31/5/2012. 

3. Chính sách hưởng lợi từ diện tích rừng này trước và tại thời điểm phê 

duyệt phương án rà soát, chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu sang 

phát triển rừng sản xuất (năm 2017) thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định 

17/2015/QĐ-TTg ngày 9/6/2015 của Thủ tướng chính phủ về ban hành quy chế 

quản lý rừng phòng hộ; Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất và Quyết định số 

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao 

nhiệm vụ công ích đối với các Công ty Nông, Lâm nghiệp. Vì vậy, Ban Quản lý 

rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn là chủ rừng, đại diện chủ sở hữu của 

nhà nước theo quy định của pháp luật, trực tiếp quản lý và bảo vệ tổng diện tích 

8.400 ha rừngphòng hộ, trong đó có diện tích 50,8ha tại thôn Khe Mương xã Hải 

Sơn huyện Hải Lăng và 34,1ha tại xã Triệu Thượng huyện Triệu Phong. 

4. Diện tích rừng 50,8ha đã được nằm trong phương án rà soát chuyển đổi 

rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định 3359/QĐ-UBND  ngày 05/12/2017và 

Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị.Theo 

đó, diện tích 50,8ha tại xã Hải Sơn sẽ được bàn giao về địa phương quản lý sử 

dụng sau khi xử lý tài sản trên đất (khai thác rừng).Chủ rừng là Ban Quản lý 

rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn đã lập hồ sơ phương án khai thác được 

các Sở, Ngành liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 687/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 về việc phê duyệt giá trị khai thác rừng 

trồng Dự án 661 đã chuyển đổi sang rừng sản xuất để tổ chức bán đấu giá, thực 

hiện việc khai thác rừng để bàn giao đất cho địa phương quản lý theo đúng quy 

định. 
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Ngoài diện tích 50,8ha trên ở thôn Khe Mương, tại xã Triệu Thượng huyện 

Triệu Phong có 34,1ha diện tích rừng trồng phòng hộ ít xung yếu cũng được 

chuyển đổi sang rừng sản xuất. Sau khi hoàn thành hồ sơ phương án khai thác 

rừng trồng năm 2019, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn đang 

tập trung chỉ đạo đơn vị trúng thầu khẩn trương tổ chức khai thác để bàn giao 

đất cho địa phương kịp thời trong năm 2019, sớm giao đất cho người dân sản 

xuất theo nguyện vọng. 

Ngày 03/9/2019, số tiến trúng đấu giá của diện tích 2 khu vực trên là 

3.010.000.000 đồng (Ba tỷ, không trăm, mười triệu đồng) đã được Doanh 

nghiệp nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị. 

5. Theo hồ sơ thiết kế trồng rừng phòng hộ năm 2004: Rừng trồng hỗn 

giao giữa hai loài cây Thông nhựa và cây Keo Tai  tượng; Mật độ rừng trồng 

theo thiết kế là 1.650 cây/ha, trong đó mật độ trồng cây Keo tai tượng 825 cây, 

Thông nhựa 825 cây. Trong quá trình trồng và cho đến chu kỳ sinh trưởng dài 

ngày, cây trồng bị chết, bị trâu bò ăn phá, bị gãy đổ do mưa bão, nênhiện tại 

diện tích rừng trồng phòng hộ 50,8ha tại Tiểu khu 853S thôn Khe Mương, xã 

Hải Sơn, huyện Hải Lăng  mật độ bình quân cây Keo tai tượng chỉ còn khoảng 

500 cây/ha, cây Thông nhựa hiện còn khoảng 38cây/ha. Để xác định mật độ cây 

hiện còn, tính toán trữ, sản lượng gỗ cây đứng, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu 

vực sông Thạch Hãn đã hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế khai tháccó tư cách 

pháp nhân tiến hành lập và hoàn thành hồ sơ phương án khai thác và đã được 

Chi cục Kiểm lâmtổ chức kiểm tra, thẩm định tại hiện trường phương án thiết kế 

khai thác. Hồ sơ đã được lập theo đúng quy định tại Thông tư số 27/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định 

quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 

2.5. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo 

Sở đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo theo Quyết định số 113/QĐ-SNN ngày 06/3/2019 của Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và  PTNT Quảng Trị về kiểm tra việc thực hiện pháp luật 

khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Từ ngày 13/3/2019 đến ngày 

20/3/2019, Đoàn kiểm tra của Sở đã tiến hành kiểm tra 04 đơn vị trực thuộc Sở 

gồm: Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản, BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên 

Đakrông, BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Kết quả kiểm tra cho 

thấy: công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn 

bản hướng dẫn được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc  thông qua các hình thức: Hội nghị CB, CC, VC của đơn vị, lồng 

ghép với các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, học tập theo chuyên đề hay 

sao gửi văn bản và đặc biệt là khuyến khích CB,CC,VC, người lao động tự tìm 

hiểu, nghiên cứu các văn bản, qua các phương tiện thông tin, đài báo, internet. 

Từ năm 2016-2018, tại các đơn vị được kiểm tra không có đơn thư khiếu nại, tố 

cáo. 
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2.6. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo    

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo mới được ban hành: không  

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được sửa đổi, bổ sung: Không 

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo 

được tổ chức; tổng số người tham gia: Không      

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

3.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong 

phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phƣơng 

a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:  

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng được thực hiện thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt 

Đảng bộ, Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên 

trang Web của Sở và thông qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị. 

Trong quý I, năm 2019 các đơn vị thuộc Sở đã tổ chức hội nghị cán bộ công 

nhân viên chức. 

b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, 

chống tham nhũng:  

- Quyết định số 742/QĐ-SNN ngày 04/12/2018 của Giám đốc Sở về việc 

phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Quảng Trị. 

- Kế hoạch số 1821/KH-SNN ngày 28/12/2018 Công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2019. 

- Kế hoạch số 1798/KH-SNN ngày 28/12/2018 về kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Kế hoạch số 1799/KH-SNN ngày 28/12/2018 về rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính theo phương án đơn giản hóa của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 

2019. 

- Kế hoạch số 1800/KH-SNN về duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Nông 

nghiệp và PTNT năm 2019. 

- Kế hoạch số 1815/KH-SNN ngày 28/12/2018 về Cải cách hành chính Sở 

Nông nghiệp và PTNT năm 2019. 
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- Công văn số 177/SNN-TCCB ngày 31/01/2019 về việc chấp hành thời 

giờ làm việc của công chức, viên chức và người lao động. 

- Công văn số 523/SNN-VP ngày 10/4/2019 về việc triển khai Kế hoạch 

thực hiện Đề án Văn Hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Công văn số 708/SNN-VP ngày 10/5/2019 về việc triển khai cải cách 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành và TTHC. 

- Báo cáo số 87/BC-SNN ngày 05/4/2019 về kết quả minh bạch tài sản, 

thu nhập năm 2018. 

- Quyết định số 180/QĐ-SNN ngày 16/4/2019 về việc ban hành Quy chế 

làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Quyết định số 325/QĐ-SNN ngày 05/6/2019 về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc triển khai thực hiện các văn bản 

QPPL và tình hình tổ chức, hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc năm 2019. 

- Quyết định số 335/QĐ-SNN ngày 13/6/2019 thanh tra việc thực hiện các 

chương trình sự nghiệp và chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 

từ năm 2016-2018 tại BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn. 

- Công văn số 1304/SNN-VP ngày 15/8/2019 V/v tăng cường các biện 

pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. 

- Quyết định số 442/QĐ-SNN ngày 23/8/2019 thanh tra việc thực hiện 

công tác quản lý đầu tư, sử dụng vốn, chất lượng công trình nước sạch vệ sinh 

môi trường nông thôn từ năm 2017-2018 tại Trung tâm nước sạch và VSMT 

nông thôn 

- Kế hoạch số 1360/SNN-TCCB ngày 26/8/2019 về thực hiện Chỉ thị số 

27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

- Kế hoạch số 1451/KH-SNN ngày 03/9/2019 về tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

giai đoạn 2019-2025. 

- Kế hoạch số 1863/KH-SNN ngày 07/11/2019 về thực hiện đề án “tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

- Kế hoạch số 1865/KH-SNN ngày 07/11/2019 về thực hiện đề án “tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

năm 2019 tại Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Kế hoạch số 1932/KH-SNN ngày 20/11/2019 về thực hiện đề án “tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

năm 2020 tại Sở Nông nghiệp và PTNT 

c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện 

trong công tác phòng, chống tham nhũng: Thanh tra Sở và Phòng Tổ chức hành 
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chính là hai bộ phận trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành, xử lý những 

vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của Sở. Sở không 

thành lập bộ phận chuyên trách về phòng chống tham nhũng. 

d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng:  

Tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản mới trong 

cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần đến các Trưởng, Phó phòng, Lãnh đạo các 

đơn vị trực thuộc; đã triển khai đến 100% cán bộ công chức các văn bản quy 

phạm pháp luật quan trọng và thường xuyên nhắc nhở cán bộ công chức những 

vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.  

Sở đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật và Kế hoạch tuyên 

truyền công tác cải cách hành chính, Kế hoạch thực hiện đề án “tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, năm 

2019 và năm 2020. 

 Tích cực tham mưu, phối hợp, chuẩn bị tốt các công tác phục vụ các kỳ 

họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp xúc cử tri. 

3.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

Công khai hóa việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị hàng 

tháng và toàn quý tại cuộc họp giao ban của cơ quan. 

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức,tiêu chuẩn: 

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, góp phần 

phòng chống tham nhũng, lãng phí, các đơn vị đều xây dựng, ban hành Quy chế 

chi tiêu nội, quy chế quản lý tài sản công và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc. 

 c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Thời gian qua chưa 

phát hiện có cán bộ công chức nhận và nộp lại quà tặng. 

  d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:  

- Thực hiện niêm yết chuẩn mực xử sự của cán bộ công chức tại nơi công cộng. 

- Thời gian qua, chưa nghe phản ánh việc cán bộ công chức có thái độ xử 

sự không đúng mực với các cơ quan, đơn vị đến liên hệ công tác.  

Sở đã ban hành Kế hoạch số 1451/KH-SNN ngày 03/9/2019 về tổ chức 

thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng:  
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Trong năm 2019 có 08 cán bộ công chức thuộc Chi cục Kiểm lâm đã thực 

hiện việc luân chuyển cán bộ theo kế hoạch đã xây dựng. 

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:  

Đã có  Báo cáo số 87/BC-SNN ngày 05/4/2019 về kết quả minh bạch tài 

sản, thu nhập năm 2018. Cụ thể:  

- Số đơn vị phải kê khai tài sản thu nhập là 21 đơn vị gồm Cơ quan Văn 

phòng Sở và 20 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

- Đã có 21 đơn vị triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 100%. 

-  Số liệu về số người kê khai gồm: 

  + Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2018 là 295 người. 

+ Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2018 là 295/295, đạt tỷ 

lệ 100%. 

+ Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại Sở Nông nghiệp và PTNT  

là 295 bản, bao gồm diện thuộc BTV tỉnh ủy quản lý và UBND tỉnh quản lý. 

- Số lượng và danh sách bản kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý là: 4 người  

- Số lượng và danh sách bản kê khai thuộc diện UBND tỉnh quản lý là: 17 người. 

Ngày 04/11/2019, Sở đã có Công văn số 1830/SNN-TCHC về việc tạm 

dừng thực hiện kê khai tài sản sản năm 2019. 

f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 

quản lý, phụ trách: Do có các quy định cụ thể, rõ ràng và thực hiện tốt vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nên trong thời gian qua chưa để xảy ra 

vi phạm về tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị giao quản lý. 

g) Việc thực hiện cải cách hành chính: Công tác tiếp nhận, chuyển xử lý, 

trả hồ sơ được thực hiện nhanh gọn, chính xác; 100% văn bản đến, đi đều được 

quản lý và kiểm tra, xử lý đúng hạn; văn bản phát hành được chuyển lưu trữ 

hàng ngày trên mạng và giao hồ sơ, giấy tờ hàng tuần.  

Từ ngày 01/8/2019, Sở đã cử các cán bộ chuyên môn trực tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh. Và đã ban hành Công văn số 1234/SNN-VP ngày 

09/8/2019 về việc nâng cao chất lượng giải quyết và trả đúng hạn hồ sơ TTHC 

trên phần mềm. 

h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:  

- Đơn vị đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001: 2008 trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả 

trong thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị 

thuộc Sở trong trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát việc xử lý công văn giấy tờ 

và trách nhiệm cụ thể với cơ quan, cá nhân có liên quan.  
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Sở đã ban hành Kế hoạch số 1800/KH-SNN về duy trì và áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động 

của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019. 

- Cán bộ công chức sử dụng thành thạo, ứng dụng tốt công nghệ thông tin 

trong xử lý công việc hàng ngày, 100% cán bộ công chức  thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn đều được trang bị 01 máy tính riêng; vận hành ổn định phần mềm 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản nên 

100% văn bản được tiếp nhận, xử lý có thời hạn và được quản lý chặt chẽ từ đầu 

vào đến đầu ra; trừ loại văn bản mật, tất cả văn bản còn lại phát hành ra ngoài 

đều được kiểm tra nội dung và được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu trên mạng máy 

tính song song với hồ sơ giấy.  

- Sử dụng thư điện tử trong công tác phát hành lịch làm việc, giấy mời 

họp, văn bản nội bộ..., gửi các dự thảo báo cáo tháng, quý, năm, các tài liệu cuộc 

họp cho đại biểu xem trước... Qua đó rút ngắn và nâng cao chất lượng hội họp. 

Sở đã ban hành Kế hoạch số 1797/KH-SNN ngày 18/12/2018 về ứng 

dụng CNTT năm 2019. 

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Thông 

qua ký hợp đồng với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Quảng Trị, 

tiếp tục thực hiện thanh toán lương, các khoản phụ cấp đối với cán bộ công chức 

100% qua tài khoản thẻ ATM.  

k) Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng: Không  

3.3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa 

phương: Không 

b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng qua hoạt động thanh tra: Năm 2019, Sở tổ chức 02 cuộc thanh tra hành 

chính tại BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn và Trung tâm nước sạch 

và vệ sinh môi trường nông thôn. Qua thanh tra, không phát hiện hành vi tham 

nhũng xảy ra tại đơn vị được thanh tra. 

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng 

qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2019, Sở nhận được 10 đơn thư kiến 

nghị, phản ánh và 01 đơn khiếu nại, các vụ việc đã được giải quyết kịp thời, 

đúng thời gian; không có đơn thư tố cáo liên quan đến tham nhũng; 

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương; 

đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác. 
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3.4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng  

Đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN, 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Quyết định số 113/QĐ-SNN ngày 

06/3/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và  PTNT Quảng Trị về kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Từ ngày 

13/3/2019 đến ngày 20/3/2019, Đoàn kiểm tra của Sở đã tiến hành kiểm tra 04 

đơn vị trực thuộc Sở gồm: Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản, BQL Khu Bảo 

tồn thiên nhiên Đakrông, BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Kết 

quả: Công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt các nội dung Luật PCTN; Luật 

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn đã được Thủ 

trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể 

CB,CC,VC, người lao động trong đơn vị về phát hiện và phòng ngừa tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hình thức công khai: Thông qua Hội 

nghị cơ quan, lồng ghép với các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, sao gửi, 

thông báo, phổ biến cho CB,CC,VC, người lao động tự tìm hiểu qua các văn 

bản, các phương tiện thông tin, đài báo, thông qua các cuộc họp, hội thảo học 

tập Nghị quyết của Đảng. 

Nhìn chung, các đơn vị đã thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng như: Thực hiện công khai minh bạch trong cơ quan trên các lĩnh vực: kế 

hoạch hoạt động của đơn vị, tài chính, tuyển dụng, khen thưởng, nâng lương..., 

các đơn  vị cũng đã xây dựng và thực hiện các chế độ định mức tiêu chuẩn, minh 

bạch tài sản thu nhập của CB,CC,VC, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề 

nghiệp của CB,CC,VC, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và 

phương thức thanh toán ... đã góp phần vào việc hạn chế tiêu cực xảy ra, nên 

trong thời gian qua tại các đơn vị được kiểm tra không có hành vi tham nhũng 

nào xảy ra.  

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Theo số liệu báo cáo của các đơn 

vị được kiểm tra, việc sử dụng ngân sách được thực hiện theo đúng chế độ chính 

sách, đúng mục đích nên hàng năm đơn vị đã tiết kiệm được từ kinh phí thường 

xuyên để tăng thêm thu nhập, tạo quỹ tham quan du lịch cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động. 

3.5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống 

tham nhũng 

Trong thời qua, công tác phòng chống tham nhũng tại Sở đã có sự chuyển 

biến tích cực là do có sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp, các ngành, sự 

phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, cơ quan với các tổ chức đoàn thể như: 

Công đoàn, Ban thanh tra nhân trong việc tuyên truyền, giám sát, kiểm tra về 

PCTN nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và ý thức của cán bộ, công chức, viên 

chức trong công tác đấu tranh và phòng, ngừa tham nhũng. 
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3.6. Kết quả thực hiện Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ƣớc Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng 

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng, cụ thể hoá kế hoạch thực hiện 

Chiến lược trên cơ sở tình hình thực tế tại đơn vị. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở cơ sở để nhằm 

tránh sai phạm xảy ra. 

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

1. Công tác thanh tra 

1.1. Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng 

và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra.   

- Ưu điểm: Việc xây dựng Kế hoạch thanh tra giúp các đơn vị sắp xếp 

được thời gian để chủ động trong công việc, tránh chồng chéo, trùng lắp giữa 

các đơn vị, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

- Tồn tại, hạn chế: Từ thực tiễn cho thấy, các cuộc thanh tra chuyên ngành 

về vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm thường chỉ có hiệu quả khi tiến hành 

thanh tra theo hình thức đột xuất. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Thanh tra 

hiện hành, muốn tiến hành thanh tra đột xuất phải có một trong các yếu tố sau: 

“khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo 

yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do 

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao”. Các yếu tố trên phù 

hợp với cuộc thanh tra hành chính đột xuất, còn với thanh tra chuyên ngành về 

vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm cần thực hiện thường xuyên hơn và mỗi 

cuộc thanh tra, kiểm tra chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn nên việc quy định 

như trên gây khó khăn về cơ sở pháp lý cũng như giảm tính chủ động của hoạt 

động thanh tra chuyên ngành. 

1.2. Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, 

điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra. 

+ Việc rà soát, chỉnh sửa, ban hành mới văn bản phục vụ công tác quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực thanh tra: Trong thời gian qua, sau khi rà soát hiệu lực 

các văn bản QPPL liên quan như Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thay thế Thông tư 

số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư 

nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Chi cục Trồng trọt và BVTV đã tăng cường 

kiểm tra các cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV yêu cầu các cơ sở duy trì 

các điều kiện buôn bán thuốc BVTV theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm 

những cơ sở buôn bán thuốc hết hạn sử dụng và buôn bán thuốc BVTV không 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-45-2014-tt-bnnptnt-kiem-tra-co-so-san-xuat-kinh-doanh-vat-tu-nong-nghiep-du-dieu-kien-an-toan-thuc-pham-259691.aspx


35 

 

đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng công bố. 

+ Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức thực 

hiện pháp luật về thanh tra: Thông qua các buổi họp giao ban hàng tuần, tháng  

lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT giao Thanh tra Sở phổ biến, hướng dẫn các 

quy định mới, các văn bản pháp luật mới đến với các cán bộ công chức trong cơ 

quan, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên cập nhật các văn 

bản mới về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đến với cán bộ, lãnh đạo 

của cơ quan mình. 

+ Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra: 

Hàng năm, theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra được xây dựng, Sở tiến hành kiểm 

tra việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các đơn 

vị trực thuộc Sở. 

+ Công tác tổ chức xây dựng lực lượng: xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, đội 

ngũ cán bộ, nhân viên thanh tra; hợp tác quốc tế về công tác thanh tra: Khi 

Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Bộ, Thanh tra Chính phủ có mở lớp tập huấn về 

nghiệp vụ thanh tra, các lớp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Sở luôn tạo 

điều kiện để các thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành được tham 

gia nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, phục vụ tốt cho công tác thanh tra, 

kiểm tra.   

1.3. Đánh giá vai trò của cơ quan thanh tra trong việc phát hiện, xử lý vi 

phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, 

nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra:  

Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính 

sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp 

khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; Giúp cơ 

quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; Phát huy nhân tố 

tích cực; Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; 

Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. Qua thanh tra, kiểm tra giúp cho người lãnh đạo, quản lý cấp trên thấy 

được những yếu kém, thiếu sót, những điểm chưa phù hợp, thiếu đồng bộ của 

đường lối chính sách, của hệ thống pháp luật, đánh giá được năng lực, trách 

nhiệm điều hành và quản lý của người lãnh đạo, quản lý cấp dưới, đánh giá một 

cách đầy đủ, đúng đắn nơi nào, cá nhân nào làm tốt hoặc làm chưa tốt để biểu 

dương, uốn nắm kịp thời. 

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, tô cáo 

2.1. Đánh giá 

Cấp ủy, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm và chú trọng trong việc triển khai thực 

hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo trong toàn Ngành. Giám đốc Sở là người trực 

tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, điều hành công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; Thanh tra Sở là đơn vị tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, 
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kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố 

cáo. Sở đã tổ chức tiếp công dân theo đúng quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công 

dân của Sở ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-SNN ngày 23/6/2017 ban 

hành quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT, bố trí phòng tiếp công 

dân tại tầng 1 trụ sở làm việc. Quy chế quy định công chức thuộc Thanh tra Sở là 

người thường xuyên tiếp công dân và Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày 27 

hàng tháng. Lịch tiếp công dân được xây dựng theo tuần và được công khai trên 

cổng thông tin điện tử của Sở. Cho đến nay, cán bộ làm công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thanh tra Sở có 04 đồng chí, trong đó 01 cán bộ có 

trình độ cử nhân Luật.  

 Các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân đã Lãnh đạo Sở chỉ đạo 

Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương 

trả lời làm rõ bằng văn bản kịp thời và đúng quy định. Nguyên nhân phát sinh 

đơn kiến nghị, phản ánh chủ yếu xuất phát từ yêu cầu quyền lợi kinh tế giữa cá 

nhân với tổ chức, cơ quan quản lý Nhà nước và do nhận thức pháp luật của một 

số người dân còn hạn chế nên phản ánh, kiến nghị chưa đúng, gửi đơn không 

đúng cơ quan, không đúng thẩm quyền, một số vụ việc đã được cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết nhưng vẫn gửi đơn phản ánh tiếp.  

2.2. Dự báo 

Tình tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong kỳ tiếp 

theo diễn biến có chiều hướng giảm, tuy nhiên các vụ việc ngày càng phức tạp, 

vụ việc đã được trả lời làm rõ nhưng vẫn tiếp tục kiến nghị. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

3.1. Đánh giá tình hình tham nhũng 

a) Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, 

địa phương và nguyên nhân:  

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; trong đó có xử lý nhiều vấn đề bức xúc, nhạy cảm, dễ sinh 

ra tiêu cực, tham nhũng. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, phát huy dân chủ của tập thể cán bộ công chức trong 

công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn luôn tuân thủ theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, 

thời gian qua chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng nào xảy ra. 

b) So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước:  

Do chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng nào xảy ra trong đội ngũ cán bộ 

công chức, nên không có số liệu để so sánh.  

3.2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

a) Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương: 
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Nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, Lãnh 

đạo Sở đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện trách nhiệm của 

mình trong việc phòng ngừa tham nhũng, kịp thời tổ chức phổ biến, học tập, 

tuyên truyền giáo dục và quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

thực hiện phòng chống tham nhũng; chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện 

các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tổ chức công khai, minh bạch trong hoạt động 

của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; chưa 

để xảy ra tình trạng tham nhũng trong đội ngũ cán bộ công chức và phấn đấu 

không để xảy ra tình trạng tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. 

Nhờ đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp, lấy ngăn ngừa làm chính nên trong 

thời gian qua chưa có vụ việc tham nhũng xảy ra. Tuy nhiên, việc thực hành tiết 

kiệm được quan tâm, nhưng vẫn còn một số cán bộ công chức chưa có ý thức 

cao trong bảo vệ tài sản công của cơ quan, trong thời gian tới cần tiếp tục chấn 

chỉnh, nhắc nhở, để đảm bảo cán bộ công chức thực hiện tốt hơn công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các 

mặt hoạt động. 

b) Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác 

phòng, chống tham nhũng: 

- Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, 

chống tham nhũng: 

+ Việc chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các 

cơ quan, đơn vị vẫn còn lúng túng, sự phối hợp giữa chi bộ, công đoàn và 

chuyên môn chưa nhịp nhàng. 

+ Việc triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động phòng, 

chống tham nhũng ở một số đơn vị còn chậm nên công tác phòng chống tham 

nhũng đôi khi còn thiếu kịp thời. 

+ Công tác phòng ngừa tham nhũng như: Cải cách hành chính, công khai 

minh bạch trong hoạt động, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... được 

áp dụng chưa triệt để tại các đơn vị nên hiệu quả phòng, chống tham nhũng 

chưa cao. 

+ Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về PCTN ở một 

số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên 

truyền, phổ biến chưa hấp dẫn, lôi cuốn. 

- Nguyên nhân: 

Phòng chống tham nhũng luôn là lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp; 

các giải pháp PCTN mới được triển khai nên hiệu quả chưa được thể hiện rõ nét, 

đòi hỏi phải tập trung rất cao sự chỉ đạo, điều hành cũng như sự nỗ lực thực hiện 

của toàn thể CBCNVC trong toàn Ngành. 

Một số cơ quan, đơn vị tuy đã quan tâm, coi trọng công tác phòng, chống 

tham nhũng, nhưng việc xây dựng các kế hoạch và đề ra các biện pháp cụ thể để 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa có hiệu quả, công tác phòng, chống 
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tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn hình thức; chưa phát huy hết vai 

trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân, tổ chức, công đoàn, việc lãnh đạo, chỉ 

đạo của chi bộ Đảng trong công tác đấu tranh, phát hiện phòng, chống tham 

nhũng cũng như trong đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng đạt 

hiệu quả chưa cao. 

3.3. Dự báo tình hình tham nhũng 

a) Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới : Không xảy ra 

b) Dự báo những lĩnh vực, nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra nhiều, cần 

phải tập trung các giải pháp phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng: Không 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC THANH 

TRA TRONG NĂM 2020 

1. Công tác thanh tra 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật chuyên 

ngành đến với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp và PTNT trên địa bàn toàn tỉnh. 

Phối hợp với các ban ngành liên quan cấp tỉnh và chính quyền địa phương 

cấp xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thanh kiểm tra việc kinh doanh, 

vận chuyển các loại vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động theo 

quy định của pháp luật. 

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực thuộc 

quản lý của Ngành nhằm phát hiện các hành vi vi phạm để ngăn chặn kịp thời 

những sai phạm, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các qui định của pháp luật về phòng 

chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tham ô, 

tham nhũng, lãng phí trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch 

trong hoạt động tại đơn vị. 

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, tô cáo 

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt và tăng cường tuyên truyền pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt và tăng cường công tuyên truyền pháp luật 

về pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy 

ra tham nhũng. 

Công khai minh bạch các hoạt động trong cơ quan, đơn vị. 
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Nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.  

Thực hiện sự chỉ đạo đôn đốc về phòng, chống tham nhũng của cơ quan 

cấp trên. 

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Công tác thanh tra 

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn  nghiệp vụ về thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo cũng như phòng chống tham nhũng cho các công chức ở các 

đơn vị. 

- Đề nghị Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ 

thể, chi tiết nội dung thanh tra chuyên ngành cho lực lượng Kiểm lâm, đồng 

thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành các chế tài xử lý vi phạm 

đối với vi phạm trong các lĩnh vực thanh tra chuyên ngành. 

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, tô cáo 

Cần xác định rõ hơn về chủ thể giải quyết khiếu nại để giúp người khiếu 

nại có thể gửi đơn khiếu nại đúng địa chỉ tránh gửi đơn lòng vòng, không đúng 

người có thẩm quyền giải quyết và mất quyền khiếu nại khi thời hiệu khiếu nại đã hết. 

Cần có quy định chặt chẽ về biện pháp phải chịu trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại khi tố cáo không đúng sự thật nhằm tránh việc tố cáo tràn lan, lợi dụng 

quyền tố cáo của công dân để tố cáo vu khống người khác. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Hoàn thiện các quy định về quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi ngân 

sách của chính quyền cấp cơ sở; các khoản chi cho đầu tư xây dựng, chi thường 

xuyên, chi phí hội nghị, lễ hội, tiếp khách.  

Quy định chặt chẽ về việc công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 

việc thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ công 

chức cấp cơ sở trước hết là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị, minh bạch 

tài sản thu nhập, việc thực thi công vụ ở nhưng vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu 

của công dân và doanh nghiệp.  

Trên đây là Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý IV và năm 2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Tỉnh; 

- Ban Nội chính TU; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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