
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

Số: 140 / KH - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                    Bắc Sơn, ngày 10 tháng  6   năm 2019   

 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thu mua nguyên 

 liệu thuốc lá trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019 

 

    Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 06 năm 2012; 

  Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

    Căn cứ Luật phòng chống, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 

2012; 

   Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ - Cp ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại 

của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 
 

              Căn cứ nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 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 

124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của chính phủ. 

 Để hoạt động thu mua, đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá đảm bảo đúng 

theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người trồng, người tham gia đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn 

huyện. UBND huyện Bắc Sơn ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật trong hoạt động thu mua nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

  Nhằm đảm bảo thực thi, tuân thủ các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả trong công tác quản lý các hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá 

trên địa bàn. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sản xuất kinh doanh 

nguyên liệu thuốc lá của các thương nhân, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp chính 

đáng của người đầu tư trồng, thu mua nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn huyện. 

 2. Yêu cầu:  

  Tổ chức kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan 

đến hoạt động thu mua nguyên liệu thuốc lá. Việc kiểm tra thực hiện kế hoạch phải 

đảm bảo hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế của địa 

phương. Xử lý vi phạm phải đúng đối tượng, đúng hành vi và đúng theo trình tự 

thẩm quyền, đúng quy trình quy định của pháp luật. 
   

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền  
     



   Tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, mua bán 

nguyên liệu thuốc lá, gồm: Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 

năm 2012; Nghị định số 67/2013/NĐ - Cp ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại 

của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định 106/2017/NĐ - CP ngày 14/9/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ - CP 

ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 

tháng 11 năm 2013 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 124/2015/NĐ- CP ngày 19 / 5/2015 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 

năm 2013 của chính phủ  và các quy định của pháp luật liên quan. 

  Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá 

chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, mua bán 

nguyên liệu thuốc lá. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, 

cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. 

  2. Đối tƣợng kiểm tra 

 Các tổ chức, cá nhân thu mua nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn huyện. 

 3. Nội dung kiểm tra 

 Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thu mua nguyên liệu thuốc lá, bao gồm: Việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về kinh doanh, đầu tư, thu mua nguyên liệu thuốc lá; các 

quy định về niêm yết giá thu mua. 
 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lực lƣợng tham gia: Đội quản lý thị trường số 6, Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện, Công an huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND các xã, thị trấn 

nơi có các cơ sở được kiểm tra. 

2. Phƣơng thức thực hiện: 

         Thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thu mua nguyên liệu thuốc lá với các thành phần: Lãnh đạo Đội quản lý 

thị trường số 6 làm Trưởng đoàn, lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm Phó 

đoàn, các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Công an huyện, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn làm thành viên. 

 Đội kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ: tiến hành kiểm tra các hoạt động về 

sản xuất, kinh doanh thu mua nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn huyện; lập biên bản 

vi phạm hành chính nếu có các hành vi vi phạm. Trên cơ sở kết quả kiểm tra tiến 

hành xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. Kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp báo cáo 

kết quả về UBND huyện theo quy định. 

  3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách huyện và 

nguồn khác nếu có. Phòng kinh tế và hạ tầng có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh 

phí trình UBND huyện xem xét phê duyệt theo quy định. 



4.Thời gian kiểm tra: Từ tháng 6 năm 2019 đến hết tháng 8 năm 2019. 

  Trên đây là nội dung kế hoạch của UBND huyện Bắc sơn về kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật trong hoạt động thu mua nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn 

huyện. Yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan 

liên quan nghiêm túc thực hiện. trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó 

khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND huyện để được xem xét, giải quyết. 

 

 
Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan có thành viên đoàn kiểm tra; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Tô Bắc Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ỦY BAN NHÂN DÂN 

   HUYỆN BẮC SƠN 

 

Số:       / QĐ - UBND 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Bắc Sơn, ngày       tháng  6   năm 2019   

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập đội kiểm tra liên ngành kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn 
––––––––––––––––––––– 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN 

 

         Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

            Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

            Căn cứ nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 6 năm 2013 của chính phủ; 

            Căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 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 124/2015/NĐ- CP 

ngày 19 / 5/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ; 

   Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Sơn tại Tờ 

trình số 47 / TTr - PKT&HT, ngày 06 tháng  6 năm 2019, 

    Điều 1. Thành lập Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

trong hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn huyện Bắc Sơn gồm 

các ông: (bà) có tên sau:  

  1. Ông: Nông Minh Hoàng, Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 - 

Đội trưởng 

   2. Ông: Hoàng Thanh Bình, Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Phó Đội 

trưởng; 

  3. Ông: Hoàng Công Du, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng - Thành 

viên;  

 4. Ông: Dương Quốc Vương, Chuyên viên Văn Phòng HĐND &UBND 

huyện - Thành viên; 

 5. Ông: Hà Huy Tuấn, Chuyên viên Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện - 

Thành viên; 

 6. Bà: Hoàng Thị Thoan, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện -

Thành viên; 

 7. Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 6: 02 người do Đội trưởng Đội 

Quản lý thị trường số 6 phân công - thành viên; 

 8. Công an huyện Bắc Sơn: 01 đồng chí, do Trưởng Công an huyện phân 

công – Thành viên; 



 9. Ủy ban nhân dân các xã, thi trấn nơi có cơ sở thuộc diện kiểm tra cử 01 

cán bộ tham gia – Thành viên. 

  

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành: 

1.  1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

nguyên liệu thuốc lá lá trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

 2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh 

doanh nguyên liệu thuốc lá lá trên địa bàn huyện. 

 `3. Phát hiện và sử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

nguyên liệu thuốc lá vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh 

nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn huyện. 

 Điều 3. Đội kiểm tra liên ngành sử dụng ấn chỉ, con dấu của Đội Quản lý thị 

trường số 6 để xử lý theo thẩm quyền của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường; 

trường hợp vượt thẩm quyền đội kiểm tra có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện xem xét xử lý. 

   Kinh phí hoạt động: Kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách huyện và nguồn 

khác nếu có. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí 

trình UBND huyện xem xét phê duyệt theo quy định. 

 Điều 4. Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện, Đội trưởng Đội Quản lý 

thị trường số 6, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và các ông, (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi Quyết định này./. 

 

 

 
Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Như điều 3 (TH);  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

Tô Bắc Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN BẮC SƠN 

PHÒNG KINH TẾ & HT 

 

Số: 47 / TTr – PKT&HT 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Sơn, ngày 06  tháng  6   năm 2019   

 

 

 

TỜ TRÌNH  

Về việc thành lập đội kiểm tra liên ngành kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn 
––––––––––––––––––––– 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

            Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

            Căn cứ nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 6 năm 2013 của chính phủ; 

            Căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 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 124/2015/NĐ- CP 

ngày 19 / 5/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ; 

 

  I. Thành phần: 

 1. Ông: Nông Minh Hoàng, Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 - 

Đội trưởng 

   2. Ông: Hoàng Thanh Bình, Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng – Phó đội 

trưởng; 

  3. Ông: Hoang Công Du, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng – Thành 

viên;  

 4. Ông: Dương Quốc Vương, Chuyên viên Văn Phòng HĐND &UBND 

huyện – Thành viên; 

 5. Ông: Hà Huy Tuấn, Chuyên viên Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện – 

Thành viên; 

 6. Bà: Hoàng Thị Thoan, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

– Thành viên; 

 7. Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 6: 02 người do Đội trưởng Đội 

Quản lý thị trường số 6 phân công – thành viên; 

 8. Công an huyện Bắc Sơn: 01 đồng chí, do Trưởng Công an huyện phân 

công – Thành viên; 

 9. Ủy ban nhân dân các xã, thi trấn nơi có cơ sở thuộc diện kiểm tra cử 01 

cán bộ tham gia – Thành viên. 

 

II. Nội dung công tác của Đội kiểm tra liên ngành  



 1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

nguyên liệu thuốc lá lá trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

 2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh 

doanh nguyên liệu thuốc lá lá trên địa bàn huyện. 

 `3. Phát hiện và sử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

nguyên liệu thuốc lá vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh 

nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn huyện. 

 4. Trong quá trình kiểm tra, Đội kiểm tra liên nghành sử dụng ấn chỉ, con 

dấu của Đội Quản lý thị trường số 6 để xử lý theo thẩm quyền của Đội trưởng Đội 

Quản lý thị trường; trường hợp vượt thẩm quyền đội kiểm tra có trách nhiệm báo 

cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý. 

 5. Kinh phí phục vụ cho hoạt động kiểm tra: Kinh phí được lấy từ nguồn 

ngân sách huyện và nguồn khác nếu có. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm 

xây dựng dự toán kinh phí trình UBND huyện xem xét phê duyệt theo quy định. 

 6. Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 tháng 6 năm 2019. 

 Trong quá trình thực hiện Đội kiểm tra liên ngành thường xuyên báo cáo 

tình hình và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn  để xem xét chỉ 

đạo kịp thời. 

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Sơn kính trình Ủy ban nhân dân huyện 

Bắc Sơn xem xét, quyết định./.  

 

 

   

  
Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu: PKT&HT. 
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Dƣơng Thời Vƣợng 
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