
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 
 

Số:              /QĐ-SNN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               Cao Bằng, ngày 07 tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, buôn bán vật tư 

nông nghiệp đối với các tổ chức kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp  
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật  số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 

năm 2006;  

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 

năm 2007;  

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP, ngày 15/05/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP, ngày 16/05/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, ngày 01/8/2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;  

Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;  

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND, ngày  29 tháng 01 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng; Quyết định số 16/2019/QĐ-

UBND, ngày 18  tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 890/QĐ-SNN,  ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển và nông thôn về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2023; 
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Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, buôn bán vật tư 

nông nghiệp đối với các tổ chức kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng (có danh sách kèm theo). 

Thời gian kiểm tra: Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 02 năm 2023. 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Đức Hữu - Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn; 

2. Ông Hoàng Kim Trọng - Phó Chánh thanh tra, thành viên; 

3. Ông Hoàng Quang Huy - Thanh tra viên, thành viên; 

4. Ông Phương Đức Phi - Chuyên viên, thành viên. 

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành 

kiểm tra theo nội dung quy định tại Điều 1. Trong quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn, 

các thành viên Đoàn kiểm tra tra và đối tượng kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn, 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, các ông 

có tên tại Điều 2 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:    
- Như điều 4; 
- Thanh tra tỉnh;  
- Lãnh đạo Sở;   
- Lưu: VT, TTr Sở. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH, BUÔN BÁN 

 VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TIẾN HÀNH KIỂM TRA  

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN, ngày 07 tháng 02 năm 2023  

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

 

STT Tên tổ chức Địa chỉ  

1 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Cao Bằng 
Tổ 5, phường Sông Hiến, thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

2 Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Hà Quảng 
Xóm Nà Chang, thị trấn Xuân Hòa, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

3 Công ty TNHH Lan Khôi 
Phố Hoằng Bó, thị trấn Nước Hai, 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 
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