BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6303 /TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban
công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm
nông lâm thủy sản tháng 7 và kế hoạch tháng 8/2019
Ngày 16/8/2019, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp giao ban
công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm
thủy sản tháng 7 và kế hoạch tháng 8/2019. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh
đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn;
Trên cơ sở Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm
nông lâm thủy sản tháng 7 và kế hoạch tháng 8/2019; ý kiến của các đại biểu
tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận như sau:
Trong tháng 7 năm 2019, các đơn vị liên quan trong Ngành đã triển khai
tích cực các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm
trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019, đặc biệt là giám sát, kiểm tra, thanh tra,
kiểm soát nhập khẩu, xử lý nghiêm vi phạm chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy
sản; tăng cường hoạt động truyền thông; mở thị trường xuất khẩu sữa sang
Trung Quốc; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ xuất khẩu nông sản, thủy sản.
Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch đảm bảo an
toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019; trong tháng 8/2019 và
các tháng cuối năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các
đơn vị, triển khai các nhiệm vụ kế hoạch, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm
sau:
1. Các Tổng cục, Cục chuyên ngành:
- Khẩn trưởng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất
lượng và tiến độ theo kế hoạch, đặc biệt lưu ý tiến độ các văn bản đã chậm hạn
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi; tất cả các
văn bản quy phạm pháp luật phải được Vụ Pháp chế thẩm định trước khi trình
Lãnh đạo Bộ.
- Rà soát lại các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý
để đề xuất xây dựng, kiểm điểm rõ trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn
theo kế hoạch được giao, gắn với thi đua, xếp loại đơn vị, cá nhân. Trường hợp
không xây dựng quy chuẩn cần đề xuất rõ phương thức, căn cứ pháp lý quản lý
nhà nước và báo cáo Lãnh đạo Bộ;

- Tập trung quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại vật tư nông nghiệp đầu
vào đảm bảo chất lượng, an toàn (thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón,
thức ăn chăn nuôi, nước...); rà soát thường xuyên, liên tục chất lượng giống cây
trồng, vật nuôi để đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp năng suất, chất
lượng, hiệu quả.
- Tổ chức tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất cơ sở sản xuất, buôn
bán vật tư nông nghiệp và sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản; lưu ý các
điểm xung yếu nhằm phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm về chất lượng, an toàn
thực phẩm. Trường hợp phát hiện vi phạm diện rộng, nghiêm trọng, trình Bộ văn
bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để chỉ đạo phối hợp xử lý.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các lô hàng vật tư nông nghiệp, nông, thủy
sản xuất khẩu, nhập khẩu; xác định rõ trách nhiệm của đơn vị kiểm tra chứng
nhận hàng xuất khẩu khi có lô hàng bị trả về.
- Tổ chức các Hội thảo, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đảm
bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đối với địa phương và cơ sở sản xuất
kinh doanh phải hạn chế đào tạo lý thuyết, tăng cường đào tạo cầm tay - chỉ
việc. Phối hợp với hệ thống khuyến nông giới thiệu, nhân rộng các mô hình
chuỗi sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản chất lượng, an toàn.
2. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường theo dõi việc rà soát xây dựng
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các đơn vị, cuối năm báo cáo Lãnh đạo Bộ
để làm cơ sở xếp loại đơn vị, xếp loại công chức.
3. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì, phối hợp với
các đơn vị chuẩn bị tốt cho Hội nghị của Chính phủ tổng kết thực hiện Chỉ thị
13, Nghị quyết 43 và Chương trình 90 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; bổ sung Trung tâm Khuyến nông quốc gia vào Ban chỉ đạo chất
lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp.
4. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chế biến và
Phát triển thị trường nông sản chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục chuyên
ngành phổ biến, hỗ trợ cho địa phương, người dân và doanh nghiệp trong xuất
khẩu nông sản, thủy sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: Pháp chế; Tổ chức cán bộ; Khoa học công
nghệ và Môi trường; Kế hoạch; Tài chính;
- Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Tổng Cục Thủy sản;
- Các Cục: Chăn nuôi; Trồng trọt; BVTV; Thú y;
Chế biến và PTTTNS; Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Lưu: VT, TH, QLCL (20).

TL. BỘ TRƯỞNG
Ký bởi:PHÒNG
Bộ Nông nghiệp và Phát
CHÁNH VĂN
triển nông thôn
Cơ quan: Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn
Thời gian ký: 29/08/2019 08:20:10

Lê Văn Thành

2

