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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra hoạt động, kinh doanh có điều kiện  

trong lĩnh vực công thương, nông nghiệp năm 2022 

 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng xây dựng Kế hoạch Kiểm tra hoạt động, kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công thương, nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công thương, nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng. 

- Kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm để có 

biện pháp nhắc nhở, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Nâng cao ý thức chấp hành các quy định, điều kiện về kinh doanh trong 

lĩnh vực công thương, nông nghiệp  đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo quản lý các hoạt động của các cơ sở kinh doanh vật tư nông 

nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng theo quy định pháp luật. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Thời gian kiểm tra  

Từ ngày 05/8/2022 đến hết ngày 30/9/2022. 

2. Đối tượng, địa điểm kiểm tra 

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công thương trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM 

1. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra về hàng hóa, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện về 

con người của các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công thương trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

Cụ thể: 
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- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh có điều kiện. 

- Nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. 

- Nhãn mác hàng hóa. 

- Thời hạn sử dụng của hàng hóa. 

- Điều kiện kinh doanh của cơ sở và người trực tiếp kinh doanh.  

- Qua kiểm tra kịp thời phát hiện các vi phạm để lập biên bản và tham mưu 

cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định xử phạt các cơ 

sở sản xuất kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp và công thương vi phạm theo quy định. 

2. Phương pháp kiểm tra 

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công thương 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng, trong quá trình kiểm tra cần chú trọng: 

- Kiểm tra hồ sơ liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng hóa kinh doanh 

có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công thương của cơ sở; 

- Kiểm tra thực tế điều kiện về cơ sở vật chất và hàng hóa vật tư kinh 

doanh; 

- Lập biên bản kiểm tra; 

- Lập biên bản vi phạm hành chính (nếu có). 

3. Xử lý vi phạm 

3.1. Các căn cứ xử lý vi phạm 

- Luật An toàn vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2022;  

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 

2012;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 

67/2020/QH14; 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều củu Luật xử lý vi phạm hành; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ  quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định về 

ghi nhãn hàng hóa; 
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- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh 

doanh rượu; 

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, 

nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm; 

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về sửa đổi, 

bồ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán 

hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, 

kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 

- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công 

Thương về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 

- Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; 

- Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của 

Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của 

Chính phủ  quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị 

định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

3.2. Thực hiện xử lý vi phạm 

Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện các vi phạm Đoàn kiểm tra lập biên 

bản vi phạm hành chính, niêm phong, tạm giữ hàng hóa vi phạm và chuyển hồ 

sơ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 
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III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA  

1. Phòng Kinh tế Thành phố: 02 cán bộ (1 Trưởng đoàn, 01 thành viên, thư 

ký). 

2. Phòng Y tế Thành phố: 01 cán bộ (Phó Trưởng đoàn) 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố: 01 cán bộ (thành viên) 

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố: 01 Cán bộ (thành viên) 

5. Trung tâm y tế Thành phố: 01 Cán bộ (thành viên) 

6. Công an Thành phố: 01 Cán bộ (thành viên) 

7. Đội quản lý thị trường số 1: 01 Cán bộ (thành viên) 

8. UBND các phường, xã: 01 cán bộ phụ trách. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế Thành phố 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Đoàn kiểm về sản 

xuất, kinh doanh sản xuất, kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp và công thương thành phố Cao Bằng năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh sản xuất, kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp và công thương trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Đoàn kiểm tra liên ngành, 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công thương 

đối với các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản xuất, kinh doanh hàng hóa 

kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công thương trên địa bàn 

Thành phố. 

2. Văn phòng HĐND&UBND Thành phố 

Bố trí xe đưa Đoàn kiểm tra liên ngành đi thực hiện nhiệm vụ theo Kế 

hoạch. 

3. Phòng Y tế Thành phố 

- Phó trưởng đoàn kiểm tra, có trách nhiệm phụ trách đoàn kiểm tra, đảm 

nhiệm của công việc của Trưởng đoàn, khi Trưởng đoàn đi vắng và được 

Trưởng đoàn ủy quyền. 

- Phổ biến, hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 

và người tiêu dùng các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc 

lĩnh vực được phân công quản lý. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

- Kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn. 
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- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng, đảm bảo vệ 

sinh môi trường theo đúng quy định. 

5. Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố  

Phân công cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, có trách nhiệm kiểm tra giấy 

phép kinh doanh, nhãn mác, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, tham 

mưu cho Trưởng đoàn hướng xử lý đối với các cơ sở vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

6. Công an Thành phố  

Phân công bộ tham gia Đoàn kiểm tra, có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật 

tự và kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm..., phát 

hiện các vi phạm và đề xuất với Trưởng đoàn các biện pháp xử lý theo quy định. 

7. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thành phố 

Phân công cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh sản xuất, kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

- Phụ trách công tác chuyên môn về kiểm tra sản xuất, kinh doanh hàng hóa 

kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

- Kiểm tra chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh của cơ sở... 

8. Trung tâm Y tế Thành phố 

- Phân công cán bộ tham gia đoàn kiểm tra Thành phố. 

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết, kiểm tra phụ gia thực phẩm, 

nguyên liệu dùng trong chế biến kinh doanh thực phẩm theo quy định. 

9. UBND các phường, xã 

Cử cán bộ tham gia đoàn khi đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp 

và công thương trên địa bàn năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng./. 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương Cao Bằng; 

- Sở NN và PTNT tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Đội Quản lý thị trường số 1 TP; 

- Công an TP; 

- Trung tâm Y tế TP; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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