
 

SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT LÂM ĐỒNG   

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

               Số: 18/KH-TTBVTV Lâm Đồng, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã phân cấp  

cho cấp huyện năm 2022  

 

 Thực hiện Văn bản số 1203/SNN-TCCB ngày 02/6/2021 của Sở Nông nghiệp 

& PTNT về việc rá soát, tổng hợp và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các nội dung đã phân cấp cho cấp huyện năm 2022. Chi cục Trồng trọt & 

BVTV tổng hợp và  xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội 

dung đã phân cấp cho cấp huyện năm 2022. Cụ thể như sau: 

1. Nội dung đã phân cấp trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh 

vực trồng trọt & BVTV 

- Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc 

BVTV, giống cây trồng theo Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 

của UNND tỉnh Lâm Đồng. 

- Kiểm tra, giám sát nội dung quảng cáo phân bón, thuốc BVTV, giống 

cây trồng theo Văn bản bản số 876/SNN-TTBVTV ngày 29/5/2018 của Sở 

Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc hướng dẫn quản lý quảng cáo phân 

bón, thuốc BVTV, giống cây trồng tại tỉnh Lâm Đồng. 

- Việc thực hiện công tác điều tra dự tính, dự báo sâu bệnh hại cây trồng 

trên địa bàn quản lý theo Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 08/3/2005 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động công tác 

Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Thú y trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

2. Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã phân 

cấp cho cấp huyện   

- Đối tượng kiểm tra: Phòng NN &PTNT/TTNN các huyện Lâm Hà, Di Linh. 

 - Nội dung kiểm tra:   

* Đối với Phòng NN&PTNT: 

+ Công tác tham mưu cho UBND huyện xây dựng và phê duyệt Kế hoạch 

kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống 

cây trồng trên địa bàn (Văn bản, kế hoạch chi tiết năm 2021, 2022).  

        + Công tác kiểm tra và tham mưu xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh 

vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng năm 2021 và 6 tháng đầu 

năm 2022 (Danh sách cơ sở kiểm tra, danh sách cơ sở vi phạm, hành vi vi phạm, 

xử phạt vi phạm hành chính). 

+ Hồ sơ (Biên bản làm việc, biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành 

chính, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính…). 

 



 

+ Việc lấy mẫu phân bón, thuốc BVTV để kiểm tra chất lượng (biên bản 

lấy mẫu, mã hóa, đề xuất phân tích, báo cáo kết quả, thông báo kết quả,..). 

* Đối với Trung tâm Nông nghiệp 

Việc thực hiện công tác điều tra dự tính, dự báo sâu bệnh hại cây trồng năm 

2021 và 6 tháng đầu năm 2022 (chế độ báo cáo, chất lượng báo cáo tình hình sinh 

vật gây hại cây trồng 1 tuần/lần theo QCVN 01-38:2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về phương pháp điều tra, phát hiện dịch hại cây trồng). 

- Thời gian kiểm tra: quý IV năm 2022. 

3. Thành viên tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát  

- Ông Hà Ngọc Chiến – Chi cục trưởng.  

- Ông Trương Bảo Dương – Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế. 

Trên đây là kết quả tổng hợp và xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các nội dung đã được phân cấp cho cấp huyện năm 2022 thuộc 

lĩnh vực của Chi cục Trồng trọt & BVTV./. 

Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT;  

- Phòng TCCB;                                                                                                                                                                    

- Lưu: VP, TTPC. 

   CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

                   Hà Ngọc Chiến 
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