
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Xuân Trường, ngày       tháng 01 năm 2022   

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật  

trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Trường 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật ngày 25/11/2013; Luật Thú y ngày 19/6/2015; Luật Trồng trọt, Luật 

Chăn nuôi ngày 19/11/2018; Luật Thương mại ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 

doanh và kinh doanh có điều kiện; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 

25/3/2015 của Bộ NN&PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền  

hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển 

nông thôn  thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng NN&PTNT huyện sau khi thống nhất với Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật trong 

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Trường gồm các ông (bà) có tên và 

giữ các chức vụ sau: 

1. Ông Trần Tùng : Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Trưởng đoàn 

2. Ông Trần Chí Thành : Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện - P. trưởng đoàn 

3. Ông Trần Ngọc Phan : Phó trưởng Công an huyện - P. trưởng đoàn 

4. Ông Nguyễn Văn Huyên : Đội phó Đội QLTT số 4 - P. trưởng đoàn 

5. Ông Trịnh Quang Định : Phó Giám đốc TT DVNN huyện - Thành viên 

6. Ông Phạm Vũ Mão : Đội phó Đội CSĐT tội phạm về 

Hình sự - Kinh tế - Ma túy CA huyện 

- Thành viên 

7. Ông Phan Thanh Tùng : Cán bộ Công an huyện - Thành viên 

8. Ông Mai Thanh Tuyền : KSV Đội QLTT số 4 - Thành viên 

9. Bà Nguyễn Thị Ngọc : KSV Đội QLTT số 4 - Thành viên 

10. Bà Phạm Thị Hương Lan : Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện - Thành viên 
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11. Bà Nguyễn Thị Huế : Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện - Thành viên 

12. Bà Ngô Thị Diệp : Viên chức TT DVNN huyện - Thành viên 

Điều 2. Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ: 

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, gồm: Dịch vụ 

giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, 

thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hoá chất dùng trong thú y (bao gồm cả thủy 

sản), chế phẩm sinh học; các cơ sở ấp nở gia cầm; vận chuyển, buôn bán, giết mổ 

động vật và các sản phẩm từ động vật,… trên địa bàn huyện. 

- Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc kiểm tra, giám sát 

hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm kịp thời phát hiện 

và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật. 

- Tuân thủ các quy định hiện hành trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 

các lĩnh vực kiểm tra; không làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ 

chức, cá nhân được kiểm tra và không chồng chéo với đoàn kiểm tra, thanh tra 

chuyên ngành của Sở NN&PTNT tỉnh. 

- Sau khi kết thúc mỗi đợt kiểm tra, tổng hợp kết quả, báo cáo về UBND 

huyện (qua Phòng NN&PTNT huyện). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

114/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng NN&PTNT huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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