
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
 

Số:          /QĐ-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đắk Nông, ngày      tháng 12 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y 

không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam  

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Luật  Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý thuốc thú y; 

Căn cứ Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực ngày 12 tháng 11 năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các thông 

tư về Quản lý thuốc thú y; 

Căn cứ Công văn số 4792/BNN-TY ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường kiểm tra buôn bán, sử dụng thuốc, vắc 

xin thú y không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam; 

Căn cứ Công văn số 2874/UBND-NNTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, xử lý trường hợp vận 

chuyển,buôn bán thuốc thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc; Công văn số 

4173/UBND- NNTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường kiểm tra buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y không rõ nguồn gốc, 

chưa được phép lưu hành tại Việt Nam; Công văn số 4518/UBND-NNTNMT 

ngày 09 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra 

buôn bán, sử dụng thuốc thú y; 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 

UBND tỉnh Đắk Nông, về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-SNN ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đoàn kiểm tra 

buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y không rõ nguồn gốc, chưa được cấp 

phép lưu hành tại Việt Nam năm 2022; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 



 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú 

y không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; việc tuân thủ 

các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y đối với 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc, vắc xin thú y trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông. 

Thời gian kiểm tra: 18 ngày làm việc. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Phó Chánh thanh tra Sở - Trưởng đoàn. 

2. Ông Trương Quang Hoa, Thanh tra viên chính thanh tra Sở - Thành viên. 

3. Ông Lê Công Tài, Kiểm soát viên thị trường, Cục Quản lý thị trường Đăk 

Nông - Thành viên. 

4. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên viên Thanh tra Sở - Thành viên. 

5. Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành 

phố Gia Nghĩa - phối hợp. 

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 

Lập Kế hoạch kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y không 

rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, việc chấp hành pháp 

luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc, vắc xin thú y 

trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức thực hiện kiểm tra theo đúng nội dung Kế hoạch đề ra. 

Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện hành vi vi phạm thì xử lý theo thẩm 

quyền. Kết thúc kiểm tra báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở theo quy định. 

Điều 4. Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, các 

ông, bà có tên tại Điều 2 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- PGĐ Nguyễn Thị Tình; 

- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, 

Phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa (p/hợp); 

- Trang Web Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, TTr, ĐTTr(Hoa). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

           Phạm Tuấn Anh 
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