UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16 /KH- NN&PTNT

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 20/02/2020 của Ban chỉ đạo
389 Vĩnh Phúc về Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành kế hoạch đấu tranh phòng, chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
năm 2020, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 20/02/2020 của
Ban chỉ đạo 389 Vĩnh Phúc về Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó triển
khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi
phạm pháp luật chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan
đến lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, buôn
bán vật tư nông nghiệp nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng
là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và chất cấm
dùng trong chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi… Kiểm tra các hoạt động
kinh doanh, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã nhằm nâng cao hiệu lực,
hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.
2. Yêu cầu
- Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với
các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại
đối với lĩnh vực, mặt hàng, địa bàn quản lý.
- Hoạt động kiểm tra, kiểm soát đảm bảo thường xuyên, liên tục nhưng có
trọng tâm, trọng điểm với phương pháp thích hợp và hiệu quả; không tràn lan,
gây bất ổn thị trường và cản trở lưu thông hàng hóa hợp pháp.

Thực hiện tốt sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tránh chồng chéo,
bỏ sót đối tượng; thực hiện xử lý vi phạm hành chính đúng trình tự, thủ tục theo
quy định; tránh gây phiền hà, khó khăn, làm cản trở đến hoạt động của cơ sở;
- Kết hợp kiểm tra, kiểm soát với tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ
chức, cá nhân hoạt động thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn
tích cực, chủ động tham gia công tác đấu tranh chống sản xuất buôn bán hàng
giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan trong
việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông
nghiệp; Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 20/02/2020 của Ban chỉ đạo 389 Vĩnh
Phúc về Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
- Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chuyên đề đấu tranh phòng,
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, hàng hóa là vật
tư nông nghiệp, lâm sản và động vật hoang dã…; Thực hiện tốt công tác quản
lý, giám sát việc chấp hành pháp luật chuyên ngành theo lĩnh vực, địa bàn được
phân công, phụ trách để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm
pháp luật;
- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tham gia các đoàn kiểm
tra liên ngành triển khai thực hiện Kế hoạch chuyên đề của Ban chỉ đạo 389
Vĩnh Phúc.
2. Công tác thông tin, tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,
thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm, thức
ăn chăn nuôi… ), vận động không tham gia tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian
lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, cấm sử dụng và
ngoài danh mục cho phép;
- Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra để tuyên truyền, phổ biến các quy
định của pháp luật chuyên ngành, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong công tác đấu tranh phòng chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đẩy mạnh công tác phòng, chống: Việc sản
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng, sản phẩm nông lâm thủy sản
không đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi gây nguy
hại đến sức khỏe người dân, nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, quyền và lợi ích
hợp pháp của người sản xuất, người tiêu dùng.
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- Thông tin kịp thời tình hình phát hiện, xử lý đối với các cơ sở sản xuất,
kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng cấm; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm gây mất an toàn thực phẩm.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra
- Thanh tra Sở và các Chi cục có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định
số 560/QĐ-SNN&PTNT ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Nông
nghiệp & PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của
Thanh tra Sở và các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT.
- Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu
vi phạm hoặc thu thập được những chứng cứ vi phạm cụ thể của các tổ chức,
cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Thanh tra Sở
- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch năm 2020 đã được Giám
đốc Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt;
- Tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật chuyên ngành,
kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm
pháp luật các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở, nhằm phát hiện,
ngăn chặn và xử lý vi phạm theo quy định.
- Phối hợp với Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT tổ chức tuyên
truyền công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cổng
giao tiếp điện tử Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc, các bản tin Nông nghiệp &
PTNT Vĩnh Phúc.
2. Các Chi cục: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Thủy sản, Kiểm lâm căn cứ chức năng,
nhiệm vụ triển khai thực hiện:
- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND các huyện,
thành phố trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh
doanh hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực liên quan đến đơn vị mình được phân
công quản lý, phụ trách.
- Tổ chức các cuộc kiểm tra chuyên ngành theo Kế hoạch năm 2020 đã
được Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt;
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước; theo dõi, giám sát tình hình
chấp hành pháp luật lĩnh vực quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém
chất lượng là giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức
ăn chăn nuôi, chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm; sản phẩm
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nông, lâm, thuỷ sản; các hoạt động kinh doanh, vận chuyển lâm sản và động vật
hoang dã.
- Dự báo kịp thời và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc,
gia cầm; ngăn chặn tình trạng vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nhập
lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch.
3. Thông tin Nông nghiệp & PTNT
- Cập nhật, đăng tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
- Thông tin các hoạt động của Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong
việc chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại
trong lĩnh vực nông nghiệp trên Cổng giao tiếp điện tử Nông nghiệp & PTNT
Vĩnh Phúc.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Chi cục: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Thủy sản, Kiểm lâm căn cứ chức năng,
nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả đối với lĩnh vực, mặt hàng, địa bàn phụ trách.
2. Chế độ thông tin, báo cáo: Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo
theo quy định tại Quyết định số 2486/QĐ-BCĐ ngày 11/9/2014 của Ban chỉ đạo
389 Vĩnh Phúc. Cụ thể:
+ Báo cáo tháng, trước ngày 10 hàng tháng;
+ Báo cáo Quý I, trước ngày 10/3/2020;
+ Báo cáo sơ kết 6 tháng, trước ngày 15/6/2020;
+ Báo cáo Quý III, trước ngày 10/9/2020;
+ Báo cáo tổng kết năm 2020, trước ngày 15/12/2020.
Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT (qua Thanh tra Sở tổng hợp;
gửi file mềm vào tài khoản đ/c Hoàng Thị Thúy Lan và đ/c Vũ Tuấn Long trên
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành).
3. Thanh tra Sở là đầu mối có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện,
tổng hợp báo cáo; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với
Giám đốc Sở, Ban chỉ đạo 389 Vĩnh Phúc./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- VPTTBCĐ 389 Vĩnh Phúc;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các Chi cục: Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và
BVTV, Thủy sản, Quản lý chất lượng NLS và TS,
Kiểm lâm (t/h);
- Trung tâm Thông tin NN&PTNT (t/h);
- Lưu: VT, TTr.
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