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 Sau khi xem xét Báo cáo số 377/BC-SNNPTNT ngày 18/8/2022 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổng kết công tác quản lý Nhà nước về 

vật tư nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện giai đoạn 2022 - 2026; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

 Để phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững thì yếu tố đầu vào 

không thể thiếu là vật tư nông nghiệp như giống cây trồng, giống vật nuôi, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, hóa 

chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong sản xuất nông 

nghiệp. Thời gian qua, công tác quản lý vật tư nông nghiệp đã được các sở, ban, 

ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả trong công tác 

quản lý, đảm bảo nguồn vật tư chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 

của tỉnh. 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chỉ đạo điều hành của nhiều 

đơn vị trong quản lý vật tư nông nghiệp chưa được thường xuyên; nhân lực, cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và kinh phí phục vụ công tác quản lý vật tư nông nghiệp 

chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật 

tư nông nghiệp vẫn còn diễn ra; mức độ thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh hàng năm còn thấp; sự phối hợp trong thanh tra, kiểm tra 

chưa chặt chẽ; việc phát hiện, xử lý chưa nghiêm, thiếu kiên quyết dẫn đến tình 

trạng tái phạm nhiều lần; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vật tư 

nông nghiệp còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả làm ảnh hưởng đến thương 

hiệu và chất lượng nông sản hàng hóa Gia Lai. Để thực hiện tốt hơn công tác 

quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai 

một số nội dung sau: 
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 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan:  

 - Tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ 

làm công tác quản lý vật tư nông nghiệp cấp huyện, xã nhằm đảm bảo thực thi tốt 

nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư 

nông nghiệp. 

- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và nông dân phát triển, nhân rộng 

mô hình các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, từ cung ứng vật tư đầu 

vào đến thu mua sản phẩm đầu ra theo hướng an toàn, nâng cao giá trị và phát 

triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất, thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực 

phẩm (VietGAP, GlobalGAP, Organic…) để nông sản hàng hóa đảm bảo an toàn 

thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

 - Rà soát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, văn bản của tỉnh có liên 

quan đến quản lý vật tư nông nghiệp chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định pháp luật và tình hình thực 

tế của tỉnh. 

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan Công an, cơ quan 

Quản lý thị trường và các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường thanh tra, kiểm 

tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trên 

địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

- Định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối quý tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Công Thương 

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa 

phương có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu 

thông các loại vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ 

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp xây dựng 

tiêu chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm hàng hóa, tiếp nhận 

bản công bố hợp chuẩn; thực hiện công bố hợp quy theo quy định của Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Kiểm tra chất 

lượng sản phẩm sau khi đăng ký, công bố của các tổ chức, cá nhân. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin 

cơ sở trên địa bàn tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh, buôn 

bán, sử dụng vật tư nông nghiệp để các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt, 

nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. 
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5. Công an tỉnh 

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản 

lý thị trường tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông 

nghiệp không đúng quy định của pháp luật.  

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông mặt hàng vật tư nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn liên quan của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ban, 

ngành, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán vật 

tư nông nghiệp; kịp thời ngăn chặn, thu giữ đối với các trường hợp vận chuyển, 

tàng trữ, buôn bán vật tư nông nghiệp kém chất lượng. 

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai 

Nghiên cứu tăng thời lượng, đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền 

các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh; kịp thời đưa tin những vụ việc vi phạm pháp luật do các lực 

lượng kiểm tra, phát hiện, xử lý để Nhân dân biết.  

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

đoàn thể 

Chỉ đạo các cấp hội trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động 

hội viên, Nhân dân tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng vật tư nông nghiệp; 

tăng cường công tác phối hợp giám sát nhằm phát hiện, tố giác các hành vi buôn 

bán, sử dụng vật tư nông nghiệp kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất, 

môi trường. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và 

cơ sở trong việc quản lý vật tư nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017; 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về công tác quản 

lý chất lượng vật tư nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý.  

- Phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng 

cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng vật tư 

nông nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các tổ chức, cá 

nhân vi phạm. Phân định rõ trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong công tác quản 

lý từ cấp huyện đến cấp xã và đẩy mạnh công tác giám sát, ngăn chặn việc sử 

dụng vật tư nông nghiệp kém chất lượng. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo, cảnh báo nông dân 

không sử dụng vật tư nông nghiệp kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, quá hạn 

sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. 
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Nhận được công văn này, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, NL.    

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kpă Thuyên 
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