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Kính gửi: Các cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp trên toàn tỉnh
Trong thời gian qua, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng nhận được
phản ánh của một số cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp (VTNN) liên quan đến
việc một số đối tượng gọi điện thoại cho các cơ sở kinh doanh vật tư nông
nghiệp (tên “Thành, Hiền,…”, tự xưng là cán bộ của Chi cục Trồng trọt &
BVTV) thông báo sắp tới có Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra cơ sở,
đồng thời yêu cầu cơ sở phải mua tài liệu. Qua thông tin nắm bắt được, các đối
tượng trên không trực tiếp đến cơ sở mà gửi tài liệu qua đường bưu điện và nhân
viên bưu điện địa bàn đến thu với số tiền ghi trực tiếp trên bưu phẩm (từ
750.000 đồng đến 3.000.000 đồng tùy cơ sở). Tài liệu chủ yếu là các văn bản
liên quan về phòng cháy chữa cháy, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Về việc này, Chi cục Trồng trọt & BVTV thông báo đến các cơ sở như sau:
1. Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng là cơ quan được giao thực hiện
công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực trồng trọt & BVTV. Chi cục
thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.
Việc một số đối tượng mạo danh là cán bộ của Chi cục gọi điện thông báo sẽ có
đoàn kiểm tra liên ngành và bắt buộc cơ sở mua tài liệu là vi phạm pháp luật. Cơ
quan thanh tra nhà nước và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra
không thực hiện các việc làm trên.
2. Hàng năm, Chi cục có tổ chức các lớp tập huấn văn bản pháp luật mới liên
quan đến lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật cho các cơ sở buôn bán vật tư nông
nghiệp, đồng thời phổ biến và cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến hoạt động kinh
doanh vật tư nông nghiệp. Do đó, các cơ sở không cần mua thêm tài liệu.
3. Đề nghị các cơ sở nếu phát hiện có trường hợp tương tự như trên thì
báo ngay chính quyền địa phương cấp xã (công an) hoặc gọi về Phòng Thanh tra
Pháp chế của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng theo số điện thoại 02633
577256 để có hướng dẫn xử lý kịp thời.
Chi cục Trồng trọt & BVTV thông báo đến các cơ sở buôn bán vật tư
nông nghiệp biết để cảnh giác các đối tượng lừa đảo trong thời gian tới./.
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