
       UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         TỈNH THANH HOÁ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                 

    Số:          /QĐ-SNN&PTNT              Thanh Hoá, ngày      tháng  12  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên ngành  

năm 2021 của các Chi cục thuộc Sở 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA 

Căn cứ Luật Thanh tra, có hiệu lực ngày 01/7/2011; Nghị định số 

86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ 

quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và 

hoạt động thanh tra chuyên ngành;  

Căn cứ Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;  

Căn cứ Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ 

quy định việc xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;  

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-SNN&PTNT ngày 20/3/2020 củ Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác 

thanh tra chuyên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng các Chi cục: Chăn nuôi và Thú y, Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Kiểm 

lâm, Thủy sản, Thủy lợi về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên ngành 

năm 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2021 của các Chi 

cục thuộc Sở (có danh mục các cuộc thanh tra kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau: 

1. Chi cục trưởng các Chi cục: Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Kiểm lâm, Thủy lợi, 

Thủy sản tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra và báo cáo về Sở (qua Thanh tra 

sở) tiến độ và kết quả thực hiện các cuộc thanh tra theo quy định. 



 2. Chánh Thanh tra Sở kiểm tra, đôn đốc các Chi cục trong việc thực hiện 

Kế hoạch thanh tra và báo cáo Giám đốc Sở theo quy định. 

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở, Chi cục trưởng các Chi cục có tên tại Điều 2 

Quyết định và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                   KT.GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3 QĐ;                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Các Phó Giám đốc Sở phụ trách; 

- Thanh tra Bộ NN&PTNT (để báo cáo); 

- Các đơn vị, cá nhân có liên quan (để t.hiện); 

- Lưu VT, TTr.                                                                              
 
 

                                                                                             Cao Văn Cường 
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