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ni3j BAO CÁO 
13 L Tang k&, dank giá k& qua thu'c hen K hoach s 1239/KH-BCD389 

• ngày 13/12/2017 cüa Ban ChI do 389 qutc gia 

Thrc hen  Nghi. quyát s 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 nàm 2015 cüa Chmnh 
phü ye viec dày m?nh  cong tác dâu tranh chông buôn lau,  gian  Ian  throng  mai  và 
hang già trong tIrt hinh mdi, ngày 13 tháng 12 nãm 2017, Tru&ng Ban Clii dao 
389 quOc gia dã k9 ban hart Ká hoach so 12391KH-B0D389 ye tang cu&ng cOng 
tác phàng, chông buOn ian, san xuât, kinh doanh phân bón, thuOc bào 4 thirc 4t 
già, kern chat luqng (sau dày goi tat là ICe hoach  sO 1239). 

Sau hal nãm trin khai, Ban CM dao  389 quc gia tng két, dánh giá kát 
qua thgc Men  K  ho?ch  so 1239 vOl uhüng nQi dung sau: 

I. BA14H GIA TINH liNE 

1. TInh hInh san xut, kinh doanh, xut khu, nhp khâu phân ben, 
thuôc bão 4 thçt 4t 

Phân bón là san phm có chãc nàng cung cp ch&t dinh duö'ng cho cay 
trông hoic co Mc ding cài tao  dat. Thuôc bào 4 thgc  vat  là nhftng hqp chat dQc 
có nguAn gOc tir nhiên hoàc Mng hcip hOa h9c dirge dung trong nOngnghip âê 
phAng, chông các dOi tucrng gay hai  eho cay trng và nOng san trên dOng rung, 
vu&n tuac, kho tAng... Phân bOn, thuOc bào ye thvc vgt là vat  hr thiêt yêu trong 
san xuàt nông nghip, có vai tra quan trçng gop phân nàng cac nthig suât, chat 
lugng sAn phâm cay trông, A.nh hir&ng trçrc tiêp den nên sAn xuât, an ninh hang 
dive và d&i song cüa than dan. Nliftng thu gAn dày, do thu cu sfr ding phàn 
bón, thuc Mo vG dive vat ngày mØt n1iiu nen hoat  dQng sAn xuât, xuât nhap 
khau, kinh doanh, sü diing phân bón, thuc Mo 4 dive 4t tai  nude ta ngày càng 
tang cao, tp thing chü yêu t.i the dja bàn trgng diem ye nOng nghip và trOng 
cay cong nghip a cáe khu virc thu dOng bing và trung du Bc bO,  Bàc Trung bQ, 
Tày Nguyen và khu vçrc Nam bØ. MOi nàm, trung bInh hAng chiic triGu tAn phAn 
hOn (vOl hAng nghin loai phAn bón kháe nhau) và hang trm nghin tan thuôc bào 
4 thçrc vt (vOl nhiêu dng, ba1  và dà các nhóm thu rAt dQc, dQc, nguy hem và 
cAn than) dirge sAn xuât, nhap khAu, kinh doanh, tiêu div trOn thj truèng. Các ca 
sa sAn xuât phân bOn và thuOc bAo ye  thçrc 4t, tp trung ehü yêu trong the khu 
cong ngbip tai  the tinh thành phO phia Nam và piña B&c. Hang nàm, hoat dØng 
thgp khâu, buOn bàn phAn bón, thuOc Ho 4 thve vat cüa the to chfre, cá than 
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luôn bin dQng, thay d& ca v dja dim, s6 luqng, quy mô... H thng các cüa 
hang, dal  l cung thig san phâm phân bón, thuôc báo v thvc 4t tang nhanh ye so 
hxqng, ducie phân bá rng rãi trên dn khp cac thon, xórn, bàn, âp... xen k trong 
khu dan Cu. 

Trong nàm 2018 và 2019, hoat  dØng san xut, kinh doanh, sü dçing phân 
bón, thuOc bào v thvc vat là hang giâ, kern chat luqng, không rô nguOn gOc, xuât 
xur din ra phüc tap  trên h&u hêt cáo dja bàn trgng diem trong cà nixóc, tiêrn an 
nhiêu nguy ca 1±6 lu&ng, ành hu&ng den nguOn nithc, dat trOng trçt, chän nuOi, 
gay o nhim mOi trix&ng, gay thit hal  n.ng nê dOi vOl nên san xuât nOng nghip 
(ixOc tInh cáo hoat dØng trên gay thi hi trên 2 t5' USP rnOi nàm, ngtr&i tiêu 
dñng, nOng dan, cáo doanli nghip than chinh và dôi sOng, sue khóe nhân dan, 
tao dQng xau den tmnh hinh kinh tê xã hQi, an ninh, tit tr an toàn xà hôi. NOi len: 

- DO'! vái phdn bón: Hoat dQng san xut, kinh doanh CáC loi phâ.n bón vO 
Ca, phân bón It ca dan hoc nhái rthãn hiu gdn giOng nhn hiu nOi tiêng, có 
nguon gôc nuót ngoài, nhtrng th1rc ch& chi là cáo san phñni. phân bón giâ, kern 
chat luqng, khOng rö nguôn gOc, duçic san xuât hoc dáng gói tai  nhiêu noi & 
trong nuOc lchOng dU diàu kin theo quy djnh, tai  dja bàn cáo tinh, thành phO nhu: 
Ha NOI,  Hài Phông, Cao Bëng, PM ThQ, Hôa Binh, Hal Duang, Hung Yen, Ninh 
Binh... (a khu we pith Bàc); Thanh Hóa, Ngh An, Gia Lal, D Uk, Dàk 
NOng, TArn DOng... (&khu vre miOn Trung), Binh PhuOc, DOng Nal, Thy Ninh, 
TiOn Giang, Thnh phO Ho CM Minh, BOn Tre, Can Thcx, Hau  Clang, Soc Tràng, 
Long An, DOng Tháp, An Clang, KiOn Clang... (& khu c phIa Narn). 

- DJi vol thu6c báo $ thvc v4t: Hoat dng san xut, kiith doanh các ba1 
thuOc bàn vG thirc vat dan nhan hieu nOl tiOng, có nguOn gOc rnrOc ngoài, ithung 
thirc chat chi là các san phfim thuc ban v thvc vat  già, kern cht luccng, khOng 
rönguOn gOc, ducic san xuât hoc dOng gOi tai  nhiOu nai & trong rnthc khOng dü 
diOu kin theo quy din]i, tal  dia bàn các tinh, thành pho nhu: Ha NQi, Hài Thông, 
San La, Hôa BItt, VTnh Thác, Ha Clang, Thai Nguyen, Bc Clang, Hal Duang, 
Hung YOn... (& khu virc piña Bc); Thanh Hóa, Ngh An, Cia Lai, Dàk Lak, 1)5k 
NOng, Lam BOng... (& khu vçrc miOn Trung), Binh Duong, DOng Nal, Ba Rja - 
Vfing Tàu, Thành phO HO CM Minh, Long An, TiOn Clang, Ben Tre, VThh Long, 
Hau Clang, BOng Tháp, An Clang, KiOn Clang... (& khu we piña Nam). 

2. V phuxing tithe, thu don 

- Cáo di tuqng chü rnLru, cm du clii dung sau cM dao  t6 chüc hoat  dØng 
bI mat,  khép kIn, ohia ito tirng khau Ut san xut, mua bàn, klnh doanh, van 
chuyOn, giao than den Lieu thi các san phárn phân bón, thuOc bào ye thc 4t giá, 
kern chat luqng...; thuê nba dO dS.ng k thành lap doanh nghip n.hung trOn thpt tO 
IthOng cO ca s& san xuât, gay 1±6 khSn trong viec truy tim ca s& san xuât khi phát 
hlen cáo san pham phfin bón, thuOc bàn ye thve 4t già trOn thj trtx&ng... 

- Lql dung dàng k san xu&t nhiu ba1 phân bOn, thuc bàn ye  thçrc  vat 
khác nhau dO do phOng tru&ng hqp san pham nay bj phát hiGn vi ph?m thI sü 
dvng san phãm khác thay the hoc ghi than hieu, thành phân, da chi trOn bao bi 
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mp mô' d dE phông tru&ng hqp bi phát hien vi ph?m thI các cc: quan chIrc nãng 
rat khó diêu tra, truy tim ducic cc: s& san. xuât. 

- Thuäng xuyen thay d61 dja dim san xut hoc không tã chfrc quy trIrth 
san xuâtt3p trung ti mQt dja dim nhât djnh ma phn tan &rihi&u dja diem khác 
nhau, môi dja diem thrc hin mQt khau san xut, phân phôi hang hóa hoc ehi 
san xut rnØt  so hang hóa theo thôi vti, vüa dñ thea yOu c&u dun d.t hang, không 
có hang tOn nhIm tránh bi lye Iuqng churc nàng theo döi, phát hi4n, kiOm tra. 

- T6 chüc lam giâ nhãn, baa bi, giâ tOn thucing pMm cña daanh ng1-iip 
khác có thuang hiGu hoc già tOn thucing phâm phân bôn, thuOc baa v thyc vat 
dang bn ch.y trOn thj tru&ng hac sãnxuât nhung khOng có dang kr cong bo san 
phâm thea dáng quy djnh hoac san xuât hang hóa vói quy mô nhO, dan 10 tai  dja 
phucing nay nhung ban cho các cüa hang, di 1' ti dja phuang khác vói giá rO, sO 
luçrng it dO tiOu thy san phâm già rthanh nham tránh bj lye lucing chfrc nàng theo 
döi, phát hin, hem tra. 

Lçii dyng quy dinh cña pháp luat  v ham luçng, djnh lugng cMt chinh 
haäc tong cáo chat dinh duong hoac de tinE k5' thu@ cc: ban khác dôi vói phan 
bón, thuOc bào v thye v@ do san xuât hang già, hang kern chat luqng; trQn san 
ph&m giá rO vào thyc phâm có thuang h14u  duçrc ngu&i tiOu dung ixa chuQng dO 
ban. ra thj trtthng; trQn thOrn tp chat dO tang khOi lucxng cáo san phâm phên 
bón...; vi ph?m vO nhan hiu, baa bI dO gay nhâm lan, ngQ nhan, danE Era ngu&i 
tiOu dàng. 

- Lcd dyng sen xut hang xthai gàn ging vâi cáo nhãn hiu phân bón, thu6c 
bâo v thyc 4t nOitiOng, có uy tin trOn thj tru&ng, già cáo thuong hiu ehuadàng 
1c9 bâo hQ dØc quyOn tai  Vi@ Nam hoc san xuât ma khOng dàng k cOng bO chat 
luçing san phâm theo quy djnh nhâm dO phàng tnr&ng hccp bj lye luqng ch(re nàng 
phát hin thi cfing clii xü l' hành chinh, không the xCr l hThh sy. 

- D6ituong thubng san xu& phân bón, thue bào ye thirc v3t giá, kern chat 
lucsng vói sO h.rcing nhô, giá frj th&p, dua tiOu thy ngay dO do phông tru&ng hqp bj 
cáo lire ltrcing chc näng phát hien, hem tra thI cflng ehi xà l hành chinE, không 
thxàWhInhsu 

- Lgi dyng vita san xu.t vita nl4p khâu d& san xut, pha trØn phân bón, 
thue baa ye thyc t trang nuâc lay xthân hiGu và thông tin cüa phân bón nhp 
khau danE Eta nguäi lieu dung và chuyOn di tiOu thy ngay dO trait sy hOrn tra, 
hOrn soát eüa cáo lye luqng chüe näng. 

- L$ thing lông tin oth ngu&i tiOu dàng, ban d&u san xu.t phân bón, thuc 
Mo ye  thye vat dáng tiOu ehuan dàng k~',  sau thñ gian hot dng có uy tin, 
thuong hiu thI san xuât san ph&rn voi ham luçng, chat lugng thp han liOu chuãn 
dàng k dO thu lqi nhuan oao han. 

- Quang cáo trOn baa N san phAm là phãn bón, thu6e baa ye thye vat san 
xuât thea cong ngh Châu Au, M, NEat, Han QuOe... hoe ghi nhãn phüe tap, 
khOng rö rang, ghi tOn gfin giOng san phãm phân bón, thuOe baa ye  thye 4t eüa 
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cáo thuang hiGu n6i 11kg & nuóc ngoài và Vi4t Nam lam oho ngir&i lieu dUng 
ng nhn, itâm 1k vol san ph6 eUa cáo thixang hi% nOi tiêng, oó uy tIn. 

- Lqi dpng nl4n thlic, trmnh dQ dam tn thp, tam l ham hang hóa giá ré cUa 
dal da so ngix&i nOng dan & vUng sau, vOng xa, khu virc mMn nái phI a Bàc, khu 
virc mien Trung - Tây Nguyen, viThg có thu cau su d\mg phân bón rat IOn nhix 
khu virc dông bkg sOng Cliu Long, khu we dOng bang Me bo...  dua ra cáo h.uih 
thüc khuy&n mâi hk dk, chiôt kháu 15' 1 cao, oho trà chm, trá tnxó'o mOt  phân, 
mua mQt t.ng môt... tai  nhftng cfra hang 4t hr nông nghip tthô lé, sO lirgng h?n 
chO 0 khu vçrc nOng thOn dê tiêu tha nhanh hang giá, kern eh& lucing, hang thai 
cáo thwang hiu nOi tiêng. 

II. KT QUA TI[C UIN 

1. COng tác quán trit, clii d3o frin kliai 

Can eli niliOm vi dago giao, cáo bo,  ngành, tinh, thành phO da clii dao  cáo 
ngành, liro lixcing tie nãng và cáo dun vj can eli 11th hinh thirc tê tai  tfrng dja 
bàn dê xây drng ke hoch, ohuyên âê, tO chüc tgadàm, hQi thào ye thvc tr?ng 
11th hInh và cáe phi.rang n, giài pháp dâu trait; triên khai nbiu giái pháp dOng 
bO trong cong tao dâu tranh ehOng buOn lau, gian ln thuong mai  và hang giâ; 
tang ctthng thaith tra, hem tra, nà scat, phát hin, xü 15' nhiêu vii viec buôn lau, 
gian 1n thuang mai  và hang già ye san xuât, kith doaxth, xu&t iflp khâu trái 
phép phân bón, thuOc bào v thvc 4t giá, kern chat luçng, không rô nguôn gAo 
nghiêm trçng, phüetp, lien quan den nhieu dja bàn; dAn nay co bàn âà dat  dugo 
ket qua tIch ere, hem scat dirge th4 tri.r&ng; lao  ehuyên biên m?nh  me ye 5' thfre, 
trách nhiêm tü co quan quãn 15' den 1cc li.rqng chéc nàng; tuyên truyên sâu rQng 
den tat ca ngix&i dan, gop phân bâo vG  nga&i tiêu clang, nOng dan và cáo doanh 
nghip châm chinh. 

a) Các be,  ngànlz Trung wirug 

- Clii dao tiAn hAnh thanh tra, kim tra hoat  dng san xu.t, kinh doanh, xu.t 
nhp khau cáo loal phan bón trên toàn s11oc; ohãn ohinh, xü 15' nhftng sai ph?m; rà 
scat, death giá nhftng bat cap, so hO, chOng ohéo và de xuât, kiên nghj sàa dôi, bO 
sung, hoàn thiGn cáo van bàn quy phani pháp 141 quy djnh ye quãn 15' san xuât, 
kinh doath, xuât nl4p khau phân bón, thuôo báo vG  thvo 4t. 

- Clii dao  cáo co quan chüo nang thuQc bO và cáo dja phuong rà soát, tang 
eubng hOrn tra, phát hin, xü 15' nghiêm cáo to chüc, doanh nghip, cá than vi 
ph?m trong san xut, kinh death, xut n14p khâu phân bón, thuOc Mo v thcc 4t 
giá, thai, kern chat luqng, lchOng rô nguOn gOc. 

- BQ NOng nghip và Phát trik nOng thôn, Trung uang HQi NOng dan Viet 
Nam, Uy ban Tnmg uong Mt tr@n 10 quOe Via Nam tiOp tiic triOn khai thvc hiGn 
Chuong trtnh phOi hcsp giám sat viee thco hin pháp luat  vO san xuât, kinh death 
4t hr nông nghip giai don 2014 -2019. 

- Van phông Thaông trrc Ban Clii dao  389 quAc gia (sau day gd t.t là Van 
phông Thu&ng trvc)  thU dQng xây dvng  cáo van Mn huóng dan cáo don vj, dja 
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phiicxng trMn khai thvc Men nghiêm tue các nQi dung, rhiem v dä duge phân 
cong trong Kê ho?.eh  sO 1239; ehü hi, ph61 hccp Cge Bào ye thirc Thanh tra 
BQNOng nghip và Phát Sn nOng thôn tã ehüc the buOi hQi thâo "cong tác 
phong, chong buon igu, van ign thwcng mgi va hang gia lznh vy'cphan hon, 
thuôc Mo v thc vçU - thy'c trgng vâ giái pháp" ti thành phô Ba Nàng và tiit 
An Giang; phôi hqp các co quan chüc nAng cüa BQ NOng nghip và Phát triên 
nông thOn và các don vj, dja phtrcrng thtm tra, kêt lun và trà läi dun tlur tO cáo, 
phàn ánh cüa các to chüc, cá nhân. 

b) Cdc tinh, thànhpho' 

Clii do các sä, ban, ngành và các lvc luqng chüc nãng các ep thy dng 
kê hoch, chuyên dê, tO chfrc thanh tra, kiêm Ira, phát hiGn  các hot d'ng san 
xuât, kinh doanh, xu&t xflp lchâu phânbán, thuc bâo ye thirc 4t giá, kern chat 
lirong...; tham gia tça darn, hQi tháo ye thre trng tInh hhih và các phuccng an, 
giài pháp phàng, chng buon 1u, gian lan  thuong rni và hang già 111th rc phân 
bón, thu6c bào vG  thve 4t; giài quyêt khiu n?i,  tO cáo yà xir 19 vi phrn trong 
san xuât, kinh doanh, xuât khâu nl4p khâu phân bón, thuOc baa ye thirc 4t; tang 
ci.rbng hem tra viec thvc hien lay mâu khào nghirn, sfi dimg phân bón, thuOc 
bào ye thuc vat trên dia bàn theo quy djnh cüa pháp 14t; tO chüc tuyên trayên sâu 
rng, nhât là yang nOng thOn, ng san, ng xa âê nga&i nOng dan nh(in thüc, 
phân biêt duct hang that, hang già, hang khOng ducic kinh doanh, sà dmg... 

2. Cong tác thông tin, tuyên trnyên 

Cáo be,  ngành, dja phuong dà tã chfrc các dçit tuyên tnyk, pM bin vàt 
chüc huóng dk pháp luat,  eung cp thông tin ye chat luqng cáo loai san phâm 
hang hóa trong Ice hoach so 1239 eho tO ehüc, doanh nghip, cá nlaân san xuât, 
kinlh doanh phân bón, thuc bào ye thrc 4t và ngu&i nOng dan nhan thüc, phân 
biet duqc hang th@, hang giá, hang &rcsc phép kinh doanh, sfr dyng và hang 
khOng ducic kinh doanh, sfr dpng: 

- BQ NOng nghiep và Phát trin nông thon phAi hgp vói BQ Thông tin và 
Truyên thOng, Bài TruyOn h.mnh Vi@ Nam, Bài Tiêng nói Via Nam, Uy Ban 
Trung uong Mt trQn tO quc Via Nam, Trung uong HQi NOng dan Vi4t Nam, 
QuchOng hang già Via Nam, Van phông Thu&ng two  và cáo co quan báo cM, 
truyOn thông dàng, phát hang nghIn hóng sir, tin bài, tang th&i lacing, nØi dung, 
k.hung gi& phát song tuyOn truyên ye phông, thông hang giã, haàng dan ngTthi 
tiêu dfing, bà con nông dan nhin thfrc, phfin bi@ phân bón, thuOc baa ye thvc vat 
là hang th@, hang giâ, hang duct phép kinh doanh, sü dyng, hang không ducxc 
kinh doanh, sà ding va nh&ng kinh nghirn trong sà dyng phãn bàn, thuOc baa ye 
thuc vat. 

- Van phông Thu&ng tr1rc, Tang i.rang HQi NOng dan Viet  Nam, Trung 
uong Hip hi phthi bàn Vi@ Nam, cáo cci quan, don yj thuQc BQ NOng nghip và 
Phát triên nOng thOn, cáo dja phuong phOi hqp yói cáo oct quan baa ohS, truyên 
thông dàng, phát hang nghin phóng sir, tin bài phãn ánh ye tinh hmnh yi ph?m, 
nhftng két qua, thành tIch trong cong tác phông, chOng san xuât, kinh doanh phthi 
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bón, thuc Mo v thrc v8t  giã, kern chat luçrng... két qua kirn tra, xác mitt, xà 
l' don thu to cáo, phãn áuh cña các t6 chfrc, cá nhân... 

3. K& qua kim tra, rà soát, think giá, sü'a aM, b sung, thay th vAn 
bàn quy ph3m pháp 14t ye quãn 1 phân bón, thuôc bão thçt 4t 

- BQ NOng nghip và Phát triën nOng thôn chü trI, phi hcip vói và các bQ, 
ngàrth chüc nàng lien quan clii d4o: 

+ Thanh tra, hem tra, rà soát cong tác cap phép san xu.t, xut nhp khAu, 
kinh doanh, khào nghim, hem nghim, th nghim, hOrn djnh, cháng nhn ch.t 
luqng, cOng bô hqp quy, hqp chuãn; hOrn tra, dánh giá hot dQng kMm nghim, 
thà nghim, hOrn djnh, ch&ig nh3n v giám djnh cüa các tO chüc tham gia ho4t 
dng dánh giá sr pM hcxp vói fiOu chuân, quy chuân k5' th4t quôc gia. 

+ Kirn tra, ràsoát, dánh giá nhttng b&t cap, so h&, ch&ig chéo và dà xut, 
MOn nghi süa dôi, ho sung, thay thO quy djnh pháp lust v quãn 1 v phân bón, 
thuôc bào v4 thçrc 4t (Wghj djnh so 84/2019/ND-CF ngây 14/11/2019 cza Chink 

.2 A . 4 phu ye Quan ly phan hon thay the Ngh djnh so 108/2017/ND-CF ngay 
20/09/2017 cza Chink pith). 

+ Rà soát, dánh giá, ban hãnh quy chu&-i. k thu@ quc gia (QCVN) di v&i 
phân bón, thuOc Mo ye thvc 4t: Thông tu sO 09/2019/TT-BNINPTNT ngày 
27/08/20 19 ye quy chuân k th4t quOc gia vO chat hig phân bón (QCVN 01-
189:2019/BNNPTNT) và Thông tu sO 12/2018/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2018 
ye quy chuãn k th4t quOc gia v chat hrqng thuoc bào 

ye thvc 4t (QCVN 01-
188:2018/BNThWTNT). 

+ Ki&rn Ira, rà soát, dánh giá, süa aM, b sung, ban hành rnói h thng tiOu 
chuân quOc gia (TCVN) dOi vói ltnh vçtc phân bón, thuOc Mo ye thvc 4t: 82 tiOu 
chuân quôc gia (82 TCVN) huh vijc phân bón, 95 tiOu chun quc gia (95 
TCVN) linh wc thuôc Mo ye thuc vat. 

- BQ Khoa hgc và Cong ngh t chüc rà soát, dánh giá, süa aM, bã sung, 
cOng bô he thông lieu chuân quOc gia (TCVN) dOi vói ltnh vgc phân bón và 
thuOc bâo ye thuc 4t. 

r a ., A • A A 4. Ket qua kiem tra, ra soat h03t dyng san xuat, krnh doanh, xuat nhp 
khâu phân bón, thu& Mo 'v thic 4t 

a) Diii vó'iphân hon 

- Hoat dQng san xut phân bón: Hien cà nithc có 814 co' s& san xut phân 
bón các loai. 

- Hot dQng nhp khu phân ban: Mi näm các doaith nghip nligp kMu 
khoãng tfr 3,5 trieu dOn 4,5 tHen tan phân bón các ho?.i. 

- Hoat dQng xu& kthu phân bón: M& nàrn các doanh nghip xut lchku 
khoãng tfr 600 nghIn dOn 800 nghIn tan phân hon các lo.i. 
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i5) fiJi vó'i thuJc bão ye tlivc vat 

- Hoat dØng san xu4t thuc Mo v thirc 4t (flat Nam chuu san xut Swcic 
thuôc báo va th?c vat): Hien cã rnthc co 85 doanh nghip (vâi 107 cci sO) phi 
tQn, doug gói, san xuât thuoc thành phâm tu các boat chti k5' thuat nhp khau th 
nuác ngoài. 

- Hoat dØng nhp khu thuc Mo vG thçzc 4t: Minàm các doatth nghip 
nhgp khâu khoãng tir 70 nghIn den 100 nghln tan thuôc báo vG thvc vat các  ba1. 

- Hoat dQng xu.t kh.0 thuc baa ye thc v3t: Hang nàm, các doanh nghip 
nhâp kMu thuôc Ho 4 thac  vat  yE d xu&t khu hoc d gia cong xuât kbiu vOi 
khoãng tü 30 % den 35% luqng thuOc baa 4 thvc vt dã nhp khâu. 

5. K& qua thanh tra, kim tra, xii 1 vi ph3m trong linh vijt phân bOn, 
thuc Mo 4 thire 4t 

a) Kit qua than/i Era, kiln: Era, xü' lj vip/i grn chung 

Trong hai nàm (2018 và 2019), các bQ, ngành, dja phuang t6 chüc 15.490 
lucct thanh tra, kiEm tra trong ITrth vçrc phân bOn, thuôc Mo ye thvc 4t, phát hien, 
xCr 1 12.356 v11, 8.325 tO chác, cá nhân vi ph?m, vói hang chiic nghin tan Mug 
hóa vi phm (co giá ti-j hang tram t3) dAng), xà 1 vi phm bAit chmnh 12.339 vii, 
8.310 th churc, cá itân vi phm, phat bAit chinh hon 112.130.318.000 (mOt trdm 
mirth hat 49,  ,n5t trdm ha miro'i triçAu,  ha trdm mirth tam nghmn) dOug, xü 1' hinh 
star (khOi t) 17 vii, 19 bj can. 

- Vi ph gin dJi vói p/ian bón: Thanh tra, kMm tra, phát hen,  xô hAng 
nghIn tO chüc, cá nhên vi phm, hAng chpc nghin  tan phân bón vi pham, cO trj giá 
hAng tram t5' dOng, xii ph hành chinh han 82.634.320.000 (tam mirat hat 49, sáu 
trdm ha micrA bón triêu, ha trdm hai micrA nghIn) dOug, xii 1' hinh sir (khâi tO) 10 
v1i, 12 bj can. 

A , 4 , - Vt phgm dot vat thuoc bao vç th?c vgt: Thanh tra, hem tra, phat h.ien, nr 
1 hAng ughmn tO chiic, cá than vi phm, hAng trieu lIt, gOi, chai, 19, hOp,  thüng 
thuOc baa vO thgc  vat  vi phm, cá ftj giá hang tram t3' dOng, xii phat hành chinh 
hon 24.195.998.000 (hat mu'o't bón tj, mt5t trdm chin mzco'i 1dm triau, chIn trdm 
chin mu'oi tam nghmn) dng, xii 1 hinh sij kh&i tO) 07 v, 07 bj can. 

- Vi ph gin trong quáng cáo del vth phdn hen, thudc báo va th?c vat: Kiêm 
tra, phát hien, xii 1' hAng tram ccx quan báo chI, truyOn thông vA daanh nghip vi 
phm pháp 1 quAng cao, xii ph hànii chinh 4.300.000.000 (hon 49, ha trdm 
nghin) dOng. 

5) Kit qua kilm Era, xfr lfl viphgm cy Nil cüa các dcii yf 

* BO Nongnghtp i'd Phát trtln nOng thOn (Cizc Baa ye  thirc 4t, Thath tra 
BO) thnnh tra, kiêm tra, phát hien 255 to chiic, cL than vi pham vO sAn xuât, kinh 
doanh, nhp khâu, phAn bOn, thuoc bão 4 thçrc 4t khOng pM hccp vâi cong bó 
hqp quy, khôug pM hqp vâi lieu chuan, quy chuán k5 thu3t tucrng 1mg, khOng 
baa dAm chth luqng nhgp khâu, vi pham vO nhàn, cO hinh Anh, chft viêt khOng 
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ding vói bàn chat san phm, không thixc hien dánh giá, kim nghim, phân tIch, 
hem Ira chat luqng truó'c kM thxa ra thj truông, không có trong danh mvc  dt.rgc 
Ian hành, xà ph.t hãnh ch1nh3.431.778.878 dng, chuyên h so 02 vi cô dau 
hiêu tôi pham sang ccx quan diêu tra có thâm quyên dê kh&i to, diêu tra theo quy 
djnh cña pháp h4t. 

* B C'ông Thwcing Tng ctic Quàn l thj tru&ng, Cic QuAn 1 thj tnthng 
các tinh, thành phO) kMm tra 5.441 truông hcxp, phát Men  2.766 vii, xü pht vi 
phm hành cMnh 5.169.187.840 dAng d6i vói các hành vi kinh doanh phân bón, 
thuOc baa ye thvc 4t già, kern chat lixqng, quáhn sà dpng, vi pharn v giá, san 
xuât kM chua có giây phép, vi phm quy djnh vO hcxp quy. 

* B5 Tat chink (Tng cvc  Hái quan, T6ng aye Thug) kim tra, phát hien 
226 v,t4 giá hang hóa 33.893.000.000 dOng, th pht vi phm hânh chinh, tray 
thu thuê 18.592.000.000 dOng dôi vói các hành vi kinh doanh, vn chuyOn phân. 
bón, thuOc bào v thçc 4t già, kern chat Iuccng, vi phm vO giá... 

* B C'dng an kMm tra, phát Men  451 v, 444 âáí tixqng phan bón: 204 
vu/207 dói twang, thuóc báo v thtcc vat:  247 vy/237 861 twqng), t?m gift 1.300 
tan, 12.300 lit phân bón giâ, kern chat luqng và 42.300 lit, gói, chai, Ic, thñng, 
500 kg thuOc baa ye thixc v@ già, kern chat hrqng, xfr i' vi phm hành chinh 414 
vçi, 414 to chüc, cá nhân vi phm, xü phat bait chmnh 5.968.200.000 d&g, khôi 
to 09 via, 09 bj can dOi vói các hñnh vi vn chuyOn trái phép, san xuât, kinh doanh 
phân bón, thuOc Ho ye th?c 4t giá, kern chat hrqng. 

* Ba Quc phdng BQ dQi Biên phông, CAnh sat bin) kimtra, ki&n soát 
xuât khâu 2.865.714 tan phân bón, 42.262 lit, gói, thai, thüng thuôc bào ye thçrc 
4t các loai, nhp khâu tir Malaysia, Indonesia 47.673 thn phân bón các loai; hoat 
dØng rnua ban, sü dyng tai  dja bàn khu vrc biOn gió'i 2.8 12 tan phân bón các loai 
và 89.260 lit, chai thuoc Mo vG  thvc  v8t  các  loai;  phát hien 07 vi, 08 to chüc, cá 
nhân vi pb?m, tarn gift hon 991 tan phân bón các loai,  1.252 chai, hQp thuôc baa 
ye thvc 4t, xü phat vi pham bait chinh, bàn phát mai nQp ngân sách nhà nixUc 
4.079.100.000 dOug dOi voi cac hãnh vi mua ban, vn chuyên phân bón, thuOc 
Mo vG thvc vat kern chat hrqng, khOng rö nguOn gOc, xuât xur. 

* Ba Thông tin vâ Truyn thông cM dao  các ccx quan baa cM (baa in, baa 
dien tà, báo 1Tht, baa nói) trong cà nuOc dàng, phát hang nghin phóng 5r, tin bài 
tayên trayên ye pháp lu@, tmnh bitt vi ph?m và kêt qua phông, chOng buôn lau, 
san ,S.t, kinh doanh, In chuyên phân bón, thuOc baa ye  thçrc 4t kern chat 
lixqng, không rô ngun gôc, xuát xü; phát Men,  xà các ccx quan baa cM, truyOn 
thông và doanh nghip vi pham pháp 1u3t quãng cáo trong quãng cáo hang hóa là 
vgt tu nOng nghip, xft phat hnh chIrth 4.300.000.000 dOug. 

* tJTy ban nhdn dan các tinh, thank pM thanh Ira, kiãrn tra, phát Men  9.080 
vu, ãái voi 4.617 tO chüc, cá nhân kinh doanit phân bón, thuOc bào I th?c vat 
(hang giá, Jcém chit lwqng, qua hgn si's' dyng, vi ph gin ye giá, san xuát khi chwa 
có gidyphép, viphgm quy 8/nh ye hpp quy...,); lien hãnh xü l~'  8.649 vçi, 4.617 to 
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chfrc, cá than vi pham (xü 1 hènh chinh 8.643 vu, 4.613 th chôc, cá nhân vi 
ph?m, pht hành chinh han 67.000.000.000 dông, kh&i to 06 vg, 08 bj can). 

- .Dô'i vóiphán bón: Thanh tra, kim tra, phát hien 5.112 vii, 2.792 tã chüc, 
cá nhân, tiên hành xü 19 4.681 vçi, 2.792 tO chfrc, cá nhân vi phm (xà 1 hành 
chinh 4.678 vu, 2.789 tO châc, cá nhfin vi pham, pht hành chfnh 46.000.000.000 
dOng, kh&i tO 03 vçi, 03 bj can). 

-D6i vol thuo'c báo ye thy'c v4t: Thanh tra, kikn tra, phát hien  3.968 vg, 
1.825 tO chüc, cá nhân, tiên hành xü 1 3.968vv, 1.825 tèi chüc, cá than vi pham 
(xü 1 vi ph?m hành chinh 3.965 vii,  1.820 tO chüc, cá xthãn vi ph?m, ph.t hAnh 
chinh 26.000.000.000 dOng, khñi tO 03 ', 05 bj can). 

ifi. DANH GIA, NH4LN XET 

1.U'udiêm 

- Cáo bQ, ngành, 1c lucxng chüc näng và cáo dja phuang da quán triet, cM 
do triên khai Re ho?eh sO 1239 nghiêm the, hieu qua, vói nhiOu giái pháp dOng 
be, phát  Men,  xü I' nhiêu vçi viec buOn igu, gian lan  thuong m.i và hang già 
trong san xuât, kinh doanh, xuât nhap khâu phfin bón, thuOc bão ye thvc 4t 
nghiêrn trgng, phüc tp, lien quan dOn nhiOu dia bàn; hOrn soát ducxc thth hInh 
san xuât, kinh doarth, xuât nhap khâu phân bón, thuôc báo ye thvc vat trOn dja 
bàn cä nuâc, gap phân Ipli trat  tir quàn 1nhà nirâc Mi vâi hoat dng san xuât, 
kinh doanh, xuât nh3p khau phân bón, thuOc bào vG thvc vat,  báo dñm an ninh, 
tr9t lit an toàn xâ hQi và däi sOng, süc khôe cña nhân dan. 

- BQ NOng nghip và Phát trik nOng thôn âã tharn rnuu Chfnh phá ban 
hành nghj djrih thay the nghj djnli ye quan phân bón; ban hàrih cáo thông tt.r 
quy djnh ye quy chuân k th4t quOc gia vO chat luqng phân bón, chat luqng 
thu6c Mo ye thixc 4t; ban hà.ith mUi h th6ng tiOu chuan quOc gia dOi vói lThh 

rc phân bón, thuôc Mo ye thvc 4t; ban hành cáo van bàn quy phrn pháp luat 
khác huóng dan, kim tra cOng tác c&p phép san xu&, xut tflp khâu, kinh 
doanh, khào nghirn, kMrn nghim, thu nghim, hOrn djnh, chfrng nhan cMt 
luqng, cong bO hqp quy, hqp chun và giám djnh. 

- B Khoa hçc và Cong nghê cOng bá h thng tiOu chuãn quc gia Mi vói 
linh vxc phân bón, thuOc bàn ye thvc vat. 

2.Tnt$ 

- Môt 5 dan vj cham xây drng hoach trin khai thçrc hien Ká hoch sá 
1239, chin thc hien ding và day dñ cáo nØi dung theo don dc, hi.thng dan cüa 
V phông Thu&ng trc, chin ho.c cham gui báo cáo qu9 so kOt 6 tháng, tOng 
ket 1(0 hoach sO 1239 vO Van phông Thuông trirc. 

- NQi dung báo cáo t6ng k& K ho.ch S6 1239, rnQt s6 bQ, ngành, dia 
phirong chua thvc hien dthig theo hu&ng dk tOng kOt 1(0 ho.ch sO 1239 (COng 
van sO 54/VPTT-TH ngày 09 tháng3 nan 2020 cüa Van phông Thu&ng trçrc), 
dánh giá can cluing chung, chua có sO lieu c11 the. 
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- Cong tác phi hqp, trao di, chia sé, cung c&p thông tin, hip dng phát 
hin, bat gift gifta eác dan v con h?n  chê, bat cap; dôi vói mØt so vçi vi6c vi 
ph?m, các dan vj khOng thông nh& phuang an, bien pháp xfr l dn dn tmnh 
trng dO vii vic bj kéo dài ma chin dixgc giài quyOt. 

- COng tác thông tin, tuyOn truyn dOi Mc chin kjp th&i, chin bern sat kip 
tinh tInh thvc tO, tác ding tuyOn truyOn cOn hn chO. 

3. Nguyen nhân ella nhfrng tn t31 

- TInh hthh buOn lu, gian ln thixcxng m?.i  và hang già nói chun.g, tinh hmnh 
buOn lu, san xuât, kinh doanh phfin bón, thuc bào ye thvc 4t già, kern chat 
luqngtrên dja bàn cà nu&c nói riêng my vO ccx bàn dà dirge MOm soát timing vn 
cOn tiOm an phüc t@.p.  Tñy theo tinh hThh, & tirng thai dim khác nhau, trOn các 
dia bàn kliác nhau, các dOi tugng hot dQng ngày mQt tinh vi han, thithng xuyOn 
thay dôi phucing thüc, thu don nhàm trátth bi lye lugng chüc näng theo doi, phát 
hien, b.t gift. 

- Môt 5 dan vi, dia phuang chin quan tam chi do triãn khai thyc hien 
nghiOm tdc 1(0 hoach sO 1239, chin xác djnh trách nhirnnguOi dâng âan khi d 
hot dQng buôn lu, san xuât, kinh doanh phân bon, thuôc bào ye thyc v8t  già, 
kern chat luccng diOn ra phüc tp, kéo dài, gay bite the trong dir lun. 

- Lye lugng thyc thi cong vv cOn thiu, nãng lye, trmnli dQ chuyOn mOn, 
kiOn thite nghip vii và kixth nghim cOn h?n  chO. 

- H&u hét các vi vice trong linh we phân bôn, thuc baa ye thyc vat 
thuOng dung lai & lthâu MOm tra vO diOu kien kinh doanh, nguôn gôc hang hóa, 
hóa dun, chtng tu... và dirge xit l' vi pham hành ehmnh, chua tp trung MOm tra, 
xác djnh ye chat hrqng hang hóa, xác xninh, diOu tra lam rö the dâu hieu vi ph?m 
pháp luat  dO có cn cit xit l hmnh sy. 

Các ccx s& kinh doanh phAn bón, thuc baa ye  thyc 4t trOn các dja bàn 
cM yOu là itO 10, nm phân tan, các ccx s& vi phm hot dQng iOn lüt, gay khó 
khàn cho viec quàn l, hrn soát cüa các lye iuqng chite n5ng. 

- COng tao phi hgp gifta the ccx quan, don vj, lye lucxng chite nang và dja 
phucxng cOn thiOu thông nhât, hinh tithe, chin thyc chat (nhdt lâ vic trao 864 
chia sé thông tin v hogt dng buôn lau, san xudi, kinh doanh phán hon1  thuôc 
Mo vA  thwc  vgAt  giá, kern chdt hcçrng; trao doi thông tin vái các cc quan báo c/il). 

- mit phi giám djnh, kMm tra, thuO kho bai, xfr 1 tiOu My tang 4t vi 
phrn trong nhftng vii viec cOn rat h?n  ehê và khó khän; trang thiOt bj, cOng ci ho 
trg phc vu eho boat dng thanh tra, MOrn tra, lay mâu chin dáp itng yOu câu 
nhiern vi dirge giao. 

IV. KilO ICHAN, WONG MAC 

1;  Các dja phucxng thiu thông tin v tnthng hgp th&n djnh diM kiên d 
thxge cap giay phOp va thông báo dã cap giây phOp dUa ccx quan có thârn quyên 
ho.c sau khi dime cap giây phOp thiêu sy phOi hqp gifta ccx quan có thdm quyOn 
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cp phép vói cc quan chüc näng dja phucng trong ki&m tra, Mu h&m d kiên 
quyêt xü l' nhttng cc s& không chap hành duy trI nhthig diêu ki4n  trong san xuât 
phân bón, thuc Mo ye thirc 4t. 

2. KOt qua thu nghim yE chit lucing phân bón, thuOc bào ye thvc 4t cüa 
các to chüc kiêm nghim không giOng xthau, gay kM khän trong qua trmnh xU 1 
vi phm cüa the cc q,uan chüc nàng, chua to dtrqc lông tin cho ngubi kinh doanh 
chân chinh. Trong kêt qua kMm nghim, các tä chüc kiEm nghim khOng có dánh 
giá, kOt luQn yE mu phân bón, thuOc bào ye th?c 4t nên khó khàn cho cong tác 
dánh giá, kOt lun và xft i vi phrn cüa cc quan kiêm tra. 

3. MØt s doanh nghip san xut, kinh doanh phân bón, thuOc Mo ye thvc 
4t dàng hoat dØng, san xuât, kith doanh ti mQt dja diem nhung l?i  to chüc 
san xut, kinh doanli ti met hole rihiEu dja diem lchác hoc thay dôi ngu&i dai 
dien theo pháp 1 Sing không thông báo nên gay khó khàn cho cong Mc quãn 

dja bàn cting nht.r viGc phát hien, hem tra và xü l' vi phm. 

4. Trtx&ng hqp d61 tuqng lgi ding nhn thüc hn chO, tam 1 ham hang giá 
ré... cüa nông dan, nguôi tiêu dàng de tiêu thy các lo?i phân bón, thuôc Mo ye 
thvc 4t gin, kern chat hrcing... gay rat rihiêu khó khän cho các cc quan chuc nàng 
trong qua trth]a diEu ira, xác nñnh tray nguEn gôc, nci san xuât, noi cung cap, tiêu 
thy các sen phãm phân bón, thuôc Mo ye thvc 4 gin, kern chat lixqng... 

5. DOI tugng san xut phân bón, thuOc Mo ye  thvc vat nhái gn giOng 
thucng hiêu ni ting, gin các thacng hieu chin dàng kt Mo hQ dØc quyên tai 
Viet Nam hole san xuât ma khOng dàng k cong bo chat luqng sAn pham theo 
quy di.nh hoc thLthng sAn xuât phân bón, thuOc Mo ye  thrc  4 gin, kern chat 
hrcrng vói so hrqng nhô, gin fri thâp, din tiêu thy ngay nHm dé phông trithng 
hçxp bj lye  hrccng chüc nàng phát Men  tM cling chi xfr l hành chinh, khOng the xà 
l' hInh sr. 

6. Cc quan hem ira r& khó khàn trong viec tm gift, bào quãn tang 4 (vI 
không có kho dñ diêu kien, àith hu&ng dOn môi tnr&ng và sue khOe con ngixôi), 
phãi di thuê ngoài, clii phI thuê kho iOn (phài xây dung dy toán t1r cuOi nàm 
trithc), khi phát sinh các khoAn nay khOng có chi phi âê thyc Men;  kinh phi tiêu 
hñy thuOc Mo ye  thyc  4 ló'n; thyc te Ban CM do 389 BQ Thông tin và Trayên 
thông duqc giao rihiGm vy d.t hang cc quan bAn cM thông tin tuyên truyên ye 
cOng Mc phông, chOng buOn iu, gian 1n thirong mai  và hang gin nhimg chin có 
kinh phi thçrc Men. 

7. Các cc s& kinh doanh mt hAng 4t Ui nOng nghiep trên dja bàn nOng 
thôn cM yêu là itO 10, n&m phân tan nên khó khan cho cc quan chfrc nAng quAn 
l9 hem soat. 

8. Các doanh nghiep (cM sâ hftu thuong hieu) phân bOn, thuOc Mo e  thyc 
vat chân chInh lo ngi, sq Anh thrâng den thucng Meu,  giárn doanh thu nOn khOng 
chü dQng h tác thu hOi, xô sAn phm bj lam gin, lAm nhái. Khi mua hAng, 
ng.r&i nOng dan thuông ghi nq và tharih  toan sau thu hoch nOu phát Men  là phân 
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bôn, thu6c báo ye thrc 4t già, kern chit luccng thI thu&ng chap nl4n, lchong 
khiêu n?.i,  to cáo nên các cc quan chüc nng rat khó phát hien và xü l kjp th&i. 

V. MQT sO GIAI PHAP, NflM 'V  ThONG THaI GIAN TOI 

1. Mt s giãi pháp 

1. B Nông nghip và Phát trik nông thOn cM tn, ph6i hçip vói các bQ, 
nganh, cc quan lien quan tiêp tiic rà soát, nghiên cfru, dê xuât sUa dM, bè sung 
hoc thay the vk b5n quy phm pháp lu@ trong quail i, xfr 1' vi pham thea 
hixóng tang müc xü pht vi ph?m hành chInh 11th virc phân bon, thuôc bào ye 
th%rc 4t và quy djnh ye xü li', tiêu My tang 4t thuOc bâo ye thirc 4t là hang giá, 
hang nhái, hang kern chat luqng dáp üng yêu ck và tht bEt thirc ti&i hien nay; 
nghiên cüu, phãn cap cho các cc quan quãn 19 nhà nuâc ti dja phuang và có cc 
chê phôi hqp gifta Trung trcng vói dja phuong yE cap gthy phép, phân yang quy 
hoach rnOi trithng, các diêu hen  san xuât trixâc khi cap giây phép san xuát phân 
bon, thuôc bão v thvc 4t. 

2. BQ NOng nghip và Phat trin nông thOn cM trI, phi hqp các bQ, ngãnh, 
cc quan chüc nàng và dja phacng djnh hLrOng các to chüc, doanli nghip dAy 
manh hoat dØng san xuât phân bon, thuOc bào ye thçrc 4t baa dam äü yE s6 
luqng, da dng ye san phâm, có chat hrqng cao, có giá thñrih  pM hqp nhm dáp 
frng tInh hInih và yèu can san xuät nOng ng1iip trong th&i gian tói; rà soát, lam rô 
trách nhjêm (dàc biêt là tnách nhiêm cá nhân cüa ngithi dung dãu các th chüc), 
chân chinE, xü l tO ch&c, cá than dê thy ra sai phrn trong viec khao nghim, 
hem nghirn dénh giá sr pM hqp, chfrng nh3n hqp quy, cap phép các san pMni 
hang háa. 

3. Các bQ, ngànla, cc quan chüc nàng và dja phixcxng tang ci.thng cOng tác 
nárn tinh hThh, phOi hcip, trao dOi, chia sé thông tin ye thth hinh, nhung phuong 
thüc, thu don hoat dng rnoi cüa dOi tugng dO cM dØng, kip thai äE ra giái pháp 
pM hqp và tO chüc phôi hqp dâu trait, ngan c14n hieu qua các hoat  d4ng buOn 
lau, san xuât, kinh doanh phan bón, thuOc báo ye thvc 4t giá, kern chat lugng. 

4. Các bO, ngãnh, cc quan chüc nàng và dia  phuong tMp tyc phi hcip tot 
v&i các cc quan baa clii, truyOn thông & Tnung ucng yà dja phucxng thu&ng 
xuyOn, kjp th&i dua tin, dàng bài cOng khai ye các hot dng thanh tra, hOrn tra, 
hem soát, phát Men,  xü l' vi phm trong san xuât, kiit doanh phãn bón, thuOc 
baa ye thuc yât, nhng liOn cçrc trong cOng tác quãn l phân bón, thuOc baa v 
thuc yât, nhftng tp thO, cá nhân có thânh tIch xuât sac trong cOng tác chOng buOn 
lau, gian lQn thuong mai  yà hang giâ. 

5. DE nghj ty ban Trtmg ircng Mt trn to quOc Vit Nam, Trung ucng 
HQi NOng dan Viet  Nam, Tiling ucng Hip hQi Than bón Vi@ Narn, HQi Doath 
nghip san xut yà hit doanh thuOc baa ye thuc vat, các hip hQi liOn quan và 
các doanh nghip san xuat, kinh doanh, xuat nhp khau phãn bon, thuôc baa e 
thvc 4t... tang cuäng phOi hgp vói the cc quan chüc nang tuyOn tnuyên, In 
dông các dOi tuqng trong xa h6i tham gia phông, chông buôn lau, san xuât, hnh 
doanh phân bón, thuOc baa ye thirc yt gia, kern chat luqng; trao dOi, cung cap 
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thông tin, h trci cáo dan vj, lye  hrçxng chüe nàng a Trung uang và dja phucrng 
phát hiGn, dâu tranli, ngàn chn hiu qua các hành vi vi phm trong cong tác quàn 

phân bón, thuOc Mo ye thuc vat và trong san xuât, xu& np khâu, kinh doanh, 
mua bàn, vn chuyOn phân bón, thuc Mo v thyc 4t. 

2. Mt s nhim vy trçng tam troug thôi gian t&1 

CácbQ, ngành, dja phuong, Ban CM dao  389 các cap, dya trên nhftng dánh 
giá tong kOt, rut kinh nghim, can cü chüc nthig, nhiem vii, tham quyOn, llnh we, 
dja bàn quàn 1, phii trách fi&p tiic thyc hin cáo nØi dung dtrcrc phân cong trong 
KO hoach so 1239. Truâc mt, tp trung thyc hin mQt sá nhiem vit san: 

1. TMp tçic quán trit, thyc hin ngbiêm the, hiu qua các quy djnli eüa 
pháp lu@,  nghj quyêt cüa Chinh phü, chi thi. cüa Thñ tuthig ChInh phü, các 1c 
hoach chuyên dê cüa Ban CM dao  389 quOc gia dOi vói 4t tu nOng nghip, that 
là phân bón, thuOc Mo ye thyc 4t. 

2. Rà soát, nghiên thu süa dii, bã sung ho.c kMn nghj sôa di, bo sung ccx 
die, chfnh sách, pháp lust chua phü hcxp thyc tiên nham nâng cao hi4u qua cOng 
tác quãn l', hem tra, phát Men,  xü l' nh&ng hành vi vi pham trong ITnh we phân 
bón, thuOc bào ye  th%rc vat. 

3. Lam tat cOng tác nlm, di,r báo tinh hinh, diu tra ccx bàn dja bàn, 11th we 
quàn 1, phi tráeh; lam t6t cong tác tuyOn tnayên, vn dQng cáo to chác, cá nhân 

•41ch eye tham gia phàng, thông buôn lu, san xuât, kinh doanh phân bón, thuOc 
bâo ye  thyc 4t giá, kern chat luqng. 

A A F .x A A I A 

4. Tiep t1c lam tot cong tao thanh Ira, hem tra Vice chap hank phap luat 
A A . A A A A I A A trong hoat dçng san xuat, kinli doanh, xuat nhp khauphan bon, thuoc bao vç 

thyc vgt tai  dja bàn trgng diem, phüo tap;  tang eu&ng kiêm tra, hem soát, that là 
tai cáo dja bàn trçng diem & nQi dia, khu we biOn giài, cüa khâu, yang biên... kjp 
thèi phát Men,  dâu tranh, ngãn chn, xU l' các vi ph?m trong san xuât, kinh 
doanh, xuât nl4p khâuphân bón, thuOc bào ye  thyc 4t già, kern chat luçxng, 
khOng rô nguôn gOe, xuât xü và vi phm s& httu tn tue. 

5. Phói hcrp ch.t ch gitta eác dan vj, lye luqng chüc näng và chInh quyk 
dja pb.uong trao dôi thông tin eó dâu hieu ho.c nghi van lien quan hoat dng 
buôn lu, san xuât, kinh doaxth, rnua bàn, vn chuyên phân bón, thuOc Mo vG 
thyc vt giá, kern chat lucxng, khOng rô nguôn gOc, xuât xur, vi pharn s& httu trI tue 
trên cáe dja bàn; thu dQng phOi hçxp các ccx quanbáo cbS, truyên thông dOi rn&i, 
nâng cao hieu qua cOng tác thông tin, tuyên trayên, phO biên giáo dye pháp lut 
cho can bO,  cOng chfrc, than dan nh(in thüc ye tác hal,  ành hu&ng cüa hành vi san 
xuat, kilt doanh phân bón, thuOc Mo ye thyc 4t giá, kern chat luccng, khOng rö 
ngun gác, xuât xux dOi vol rnOi tru&ng, kinh te, ngành nOng nghip, nOng dan và 
ngu&i tiOu dung. 

6. T ehüc eác l&p bi thrãng nghip vg, pháp 14t, nâng cao nàng lye trinh 
dO chuyOn mOn, pham chat 4° due, tilt than và trách nhiGm eüa dQi ngQ can bQ, 
cong chüc thyc thi nhiem vit phông, chOng buOn 1u, gian 1n thucrng mai  và hang 
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giá; rà soát, xác djnh, lam rö tráeh nhiêm cüa cáe t chrc, cá nhân (d.e biet là 
trách nbiGm cá nhân cüa nguäi dung d&u the to ehüc) dê thy ra nhftng sai ph?m 
phfrc tap,  kéo dài nh6 kjp thai chAn chinh, kiên quyêt xü l' nghiêm các truông 
hqp vi phm pháp lust; kjp thbi dQng viên, khen thuông the to ehüe, cá nhân 96 
thanh tich xuât s&c, diên hinh trong cOng tác phông, chOng hoat dQng san xuât, 
kinh doanh, xuât rth3p khau phân bón, thuOc bào v thvc 4t giâ, kern chat luqng. 

Van phông Thur&ng trire theo dOi, don dóc, haâng dn cáe co quan, dun vj, 
dja phirung thge hin nhiem vi dugc phân cOng trong KO hoach sO 1239 dO tiOp 
ti1c nâng cao han nüa hiu qua cOng tác phông, ehOng buOn 1u, san xuât, kinh 
doanh phân bón, thuOc bâo ye thrc 4t già, kern chat luqng trong th&i gian toi.I. 

Nci n/ian: 
- Die Nguyen Xuân Phüc, Thu PrOng Chinh phu; 
- Die Throng Hôa Binb, Phó Thu tuong Thubng trije 
Chirth phil, Trtthng BCD389QG (âé báo cáo); 
- Các d/e Phó Tnr&ng ban, üy ten BCD3S9QG; 
- Cáe bQ: NOng nghip và Phát triên nOng thOn, 
Cong Thirmig, Khoa hge và Cong nghê, TM chfnh, 
COng an, Qu& phàng, Thông tin và Truyên thông 
Vànphông Chinh phu; 
- Uy ban Trung trong mt trn tO quOc Via Nan, 
Trung wang HQi nông dan Vit Nan; 
- UBND, BCD389 cáe tinli, thành phO trrc thuQc 
Trung uong; 
- V5n phông Thirbng Pc BD389QG; 
- Các co quan, don vj: Tong eve  tIM quan, Tong eve 
Thuê (EQ Tài chfnh), EQ 'hr l4nh EQ dQi Biên 
phàng, EQ Tu l4nh canh sat biên (EQ  QuOe phàng, 
Tong epe Quãn 1 thj ththng Q  Ong Thtrang, 
Cpc Cãnh sat diêu tra tQi phm ye tham nhfing, kinh 

• h te, buon 1u, Cpe An nmh kwh te (Bg Cong an); 
- Trung irong ffip hQi Phân bón Vit Nan, HQi 
Doanh n'hip san xu& và kinh doanh thuOe bâo 4 
thçc 4t, Hip hQi thông hang giá và bao 4  thucxng 
hiGu Vit Nam, Qug chOng hang già Via Nam; 
- Cáe Vp: V.1, NN, Cong I I±)T Chinh phü (VPCP); 
- Liru: VT, VPT (DVP-03b). 

Icr. TRUONG BAN 
PHO ThI!UNG BAN THU'UNG TR11C 

BQ TRIONG BQ TAT cnfrm 
Dinh Tin Dung 



BAN CR1 flO 
GIAN L4N  

G BUON L4U, 
GGL& 

cQNG HOA XA HQI dilti NGBIA VUT  NAM 
Dc Ip - Tiy do - Hnh phéc 

Ph'j lyc 
A A A A A A - a .- 0 F Thong ice vu viçc inh vçrc phan bón, thuoc bao vç thirc vt da hen ha, bat g1u, xii' ly 

(kern theo Baa cáo so 10/B C-B C.D389 ngây 11 tháng 9 nd,n 2020) 

TT Don vj Kiêm 
tra Vu Do' 

tuqng 

Xfrlfr 

Tang '4t T16 pJit Hmnh siy 
(V/DT) 

Hanh chInh 
(V/DT) 

Cácbo,ngãnh 6.410 3.707 3.708 11/11 
(PB: 
07/09, 

TB VT V: 
04/02) 

3.696/3.697 - 2.291 thn, 12,300 lit phân 
bón giá, thai, kern chAt hrqng... 
- 43.552 lit, gói, chai, 19, hQp, 

thüng và 500 kg thuôc bão v4 
thrc 4t giã, thai, kern chAt 
lucing... 

45.130.318.O00dng 
(PB: 36.634.320.000 

ddng, TB VT V: 
&491998.000 ddng) 

2 Các tlnh, thank 9.080 8.649 4.617 06/08 

(PB: 
03/03, 

TB VT V: 
03/05) 

8.643/4.613 - Hang nghin tn phân bón 
giã, thai, kern chAt hrçxng... 

- Hang triu lit, gói, chai, Ig, 
hop, thñng thu& bão v thirc 
vt giá, nhái, kern chAt hrçing... 

67.000.000,000 dàng 
(PB 46.000.000.000 

ddng, TB VTV. 
20.000.000.000 thing) 

I-flZ A tong cçng 

15.490 12.356 8.325 17/19 

(PB: 
10/12, 

TB J'T V.' 
07/07) 

12.339/8.310 - Hang chic nghin tAn phân 
bón giá, nhái, kern chAt luccng... 

- Hang thou lit, gói, chai, 19, 
hQp, thüng và 500 kg thu6c báo 
V9 thvc 4t giá, nhái, kern chAt 
hrqng... 

112.130.318.000 ding 
(&zdn kon: 

82.634.320.000 dông, 
thuoc Mo vç  thec i4t: 
2&495.998.000 cfdng) 
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