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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số: 42 /QĐ-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lạng Sơn, ngày 21  tháng 02 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất  

đối với các cơ sở kinh doanh phân bón, giống, Vật tư nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND, ngày 27/02/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Quyết định về việc phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản 
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản suất, kinh 
doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Cơ quan quản lý cơ sở 
sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện công văn số 141/UBND-KTN, ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng phân bón, vật tư nông 
nghiệp; kết luận họp giao ban thường kỳ tháng 02 năm 2019 của Sở Nông nghiệp 
và PTNT;  

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản 
và Thủy sản, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn Đoàn kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh 
doanh phân bón, giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm các 
các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Nguyễn Công Hà, phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng 
Nông lâm sản và Thủy sản - Trưởng đoàn; 

2. Ông: Chu Văn Minh, Phụ trách phòng thanh tra, pháp chế Chi cục Bảo 
vệ thực vật - Phó trưởng đoàn; 

3. Bà: Vi Thúy Thùy, Phụ trách phòng thanh tra, pháp chế Chi cục Quản lý 
chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Thư ký 

4.  Bà Phùng Thị Kim Khánh, Chuyên viên Phòng Thủy sản kỹ thuật tổng 
hợp - Thành viên; 

5. Ông Hoàng Điệp, Viên chức Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 
và thủy sản - Thành viên; 
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6. Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành 
phố; UBND các xã, phường, thị trấn - Thành viên. 

Điều 2.  Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân 
bón, giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

- Đoàn được sử dụng con dấu của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm 
sản và Thủy sản và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

- Kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí đã được cấp cho Chi cục 
Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản năm 2019. (Riêng công tác phí của 
các thành viên khác không công tác tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm 
sản và Thủy sản thì do đơn vị cử cán bộ tham gia chi trả theo quy định).  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp Sở 
Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm 
sản và Thuỷ sản, Chi cục Bảo vệ thực vật; Các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá 
nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục: QLCL NLS và Thủy sản, BVTV; 
- UBND các huyện và Thành phố;    
- Phòng NN và PTNT các huyện;          Phối hợp 
- Phòng kinh tế TP; 
- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Lý Việt Hưng 
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