
BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

–––––––––––– 

Số:             /BNN-QLCL 
V/v tổ chức triển khai hoạt động  

thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh VTNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

           Hà Nội, ngày        tháng       năm 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 

Ngày 04/5/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 

947/SNN-TTra của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum về việc tổ chức triển 

khai hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông 

nghiệp, trong đó xin ý kiến chỉ đạo việc tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm 

tra trên địa bàn quản lý sau thời gian tạm hoãn tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm 

tra theo tinh thần công văn số 2499/BNN-QLCL ngày 09/4/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Trước tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đã có văn bản số 2814/TB-BNN-VP ngày 23/4/2020 thông báo ý kiến chỉ 

đạo của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về phòng, 

chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới, trong đó yêu cầu “khôi phục toàn bộ 

các hoạt động của cơ quan, đơn vị”. Do vậy, Bộ đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã 

được phê duyệt đáp ứng yêu cầu tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới. Tuy nhiên, đơn vị cần theo dõi sát các chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

quốc gia và của địa phương để kịp thời cập nhật tình hình dịch bệnh và điều chỉnh 

hoạt động triển khai tại địa phương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, QLCL.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
 

Phùng Đức Tiến 
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