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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về kế hoạch cải cách hành chính  

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Kế hoạch 

cải cách hành chính năm 2019 tại Quyết định số 349/QĐ-QLCL ngày 5/12/2019. 

Kế hoạch cải cách hành chính 2020 đã xác định đầy đủ mục tiêu, các nhiệm vụ 

cải cách hành chính trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành 

chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, Cải cách tài chính công, Hiện đại hóa nền hành chính 

và công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, trong đó phân công nhiệm vụ 

đến từng đơn vị, gắn với trách nhiệm điều hành của từng đồng chí Lãnh đạo Cục 

kèm theo các giải pháp cụ thể và bố trí nguồn lực thực hiện.  

- Tổng số nhiệm vụ trong kế hoạch: 22 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 22 

- Số nhiệm vụ đang triển khai: 00  

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính  

- Cục đã phân công 01 Lãnh đạo Cục phụ trách về công tác cải cách hành 

chính, 01 phòng đầu mối về công tác CCHC nói chung (trước đây là Phòng Kế 

hoạch, Tổng hợp, từ tháng 8/2020 đến nay đã điều chuyển về Văn phòng Cục do 

thay đổi cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 2937/QĐ-BNN-TCCB ngày 

03/8/2020 của Bộ) và 01 phòng về kiểm soát TTHC (Phòng Thanh tra, Pháp chế 

và Đánh giá sự phù hợp). 

- Cục đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban về công tác cải 

cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính…; chấp hành nghiêm túc chế độ 

báo cáo của Bộ. 

3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính  

- Tại cơ quan Cục: Lãnh đạo Cục luôn quan tâm, chỉ đạo các phòng báo 

cáo kết quả triển khai nhiệm vụ CCHC thuộc lĩnh vực phòng được giao tại các 

cuộc họp giao ban định kỳ để nắm bắt thông tin và tháo gỡ kíp thời các khó khăn, 

vướng mắc trong triển khai thực hiện.  



- Tại các Chi cục Quản lý chất lượng NLTS Trung bộ, Nam bộ, Trung tâm 

Chất lượng nông lâm thủy sản vùng và Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và 

Tư vấn chất lượng NLTS trực thuộc: Cục đã kết hợp kiểm tra công tác cải cách 

hành chính trong các đợt kiểm tra công vụ theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

được phê duyệt đối với 9/9 đơn vị trực thuộc. 

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

- Tất cả các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính đều 

được đăng tải trên Website của Cục, đồng thời gửi đến tất cả các Phòng thuộc 

Cục để biết và thực hiện. 

- Công tác cải cách hành chính được tuyên truyền phổ biến thông qua các 

cuộc họp giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết của Cục, qua đó giúp cán bộ nhân 

viên hiểu hơn về công tác cải cách hành chính.  

5. Tình hình bố trí kinh phí và thực hiện kinh phí cho cải cách hành 

chính 

Cục xây dựng dự toán hàng năm và bố trí đầy đủ kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ CCHC theo kế hoạch và đột xuất.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Công tác pháp chế  

a) Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản QPPL, xây dựng kế hoạch xây 

dựng văn bản QPPL của đơn vị  

- Cục đã tham mưu Bộ phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công thương trình Chính phủ 

ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 thay thế Chỉ thị số 13/CT-TTg 

ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách 

nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; trình Bộ ban 

hành 02 Kế hoạch (hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp năm 2020 và thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp 

tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình 

hình mới), 01 Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm 

cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ;  

- Cục cũng đã ban hành 01 Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ 

cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định (IUU) (Quyết định số 65/QĐ-QLCL ngày 17/3/2020); và 

các văn bản chỉ đạo sản xuất trước tình hình dịch bệnh Covid-19 (báo cáo về 

tình hình hàng thủy sản tồn kho, những khó khăn, vướng mắc trong việc tiêu thụ 

và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm giảm hàng tồn kho; tình hình cung 

ứng một số thực phẩm nông lâm thủy sản thiết yếu cho thành phố Hà Nội; giải 

pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản;...). 

- Phối hợp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây 

dựng và triển khai kế hoạch năm 2020 thực hiện Chương trình 526/CTPH-CP-



HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản 

thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020. 

- Cục tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối, tham mưu Bộ chỉ đạo thực hiện 

và định kỳ báo cáo Chính phủ kết quả triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, 

Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ về công tác bảo đảm ATTP như Chỉ thị 

số 08 của Ban Bí thư khóa XI, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị 

quyết số 43/2017/QH 14; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 thay thế Chỉ thị 

số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng 

cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới... 

Chủ trì tổ chức đánh giá chấm điểm công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản 

của các địa phương năm 2019. 

- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời các kiến nghị 

liên quan đến công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản của các cơ 

quan địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và của người dân. 

- Chỉ đạo tổ chức xây dựng 02 tiêu chuẩn “Thịt mát – Thịt gia cầm” và 

“Thịt mát – Thịt trâu bò” theo đúng kế hoạch; đăng ký kế hoạch xây dựng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn giai đoạn 2021-2025 phục vụ chuẩn hóa, xây dựng thương 

hiệu cho các sản phẩm chủ lực, thúc đẩy gia tăng giá trị và xuất khẩu.  

b) Về tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật: 

- Năm 2020, Cục đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra việc 

triển khai văn bản quy phạm pháp luật (kèm theo Quyết định số 44/QĐ-QLCL 

ngày 21/02/2020). Theo đó, Cục đã thực hiện tự kiểm tra tất cả các văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản do 

Cục chủ trì soạn thảo trình Bộ hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành; Kiểm tra 

các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản do các bộ, ngành, địa phương ban hành. Trong quá trình thực hiện rà 

soát, kiểm tra, khi có đề xuất sửa đổi, bổ sung, Cục đều tổng hợp gửi Vụ Pháp 

chế. 

- Triển khai hoạt động kiểm tra việc thi hành pháp luật theo chức năng 

nhiệm vụ được giao đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông và Ban Quản lý 

an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La, 

Đồng Tháp, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Vĩnh Phúc, 

Hòa Bình, Thái Bình, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Quản lý chất 

lượng nông sản Long An và 9 đơn vị trực thuộc Cục. Kết quả cho thấy, về cơ 

bản các địa phương thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn 

còn một số tồn tại cần khắc phục để đảm bảo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các 

nhiệm vụ được giao.  

c) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

- Kế hoạch rà soát văn bản trong lĩnh vực quản lý chất lượng được ban 

hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-QLCL ngày 21/02/2020 về kế hoạch thực 

hiện công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Cục Quản 



lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, trong đó quy định cụ thể văn bản được 

rà soát, thời gian rà soát, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành.   

Kết quả thực hiện: Cục đã thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP, 

trong đó: 

- Tổng số văn bản được rà soát: 42 văn bản; 

- Tổng số văn bản hết hiệu lực một phần/ toàn bộ: 05 văn bản; 

- Tổng số văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: 07 văn bản 

(trong đó có 04 văn bản có nội dung cần sửa đổi, bổ sung và 03 văn bản có nội 

dung cần bãi bỏ).  

Kết quả thực hiện được báo cáo cụ thể tại Báo cáo công tác pháp chế hàng 

quý, năm. 

Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo  

- Đánh giá chung: Trong năm 2020, Cục tự kiểm tra văn bản do Cục chủ trì 

soạn thảo trình Bộ trưởng ban hành về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản, qua kiểm tra cho thấy văn bản do Cục soạn thảo trình Bộ trưởng ban hành 

đều đáp ứng đủ 04 tiêu chí: Ban hành đúng căn cứ pháp lý; Ban hành đúng thẩm 

quyền; Nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật; Văn bản được 

ban hành đúng trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của 

pháp luật. 

d) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Ngay từ đầu năm, Cục đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2020. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và theo chỉ đạo của Chính 

phủ, của Bộ, Cục đã điều chỉnh thời gian kiểm tra, không tiến hành thanh tra 

theo kế hoạch, chỉ thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong đợt 

cao điểm của dịch.  

- Kết quả thực hiện tại Phụ lục 3 kèm theo 

1.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực 

a) Thực hiện chiến lược hoặc quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng 

năm đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn 

vị  

Ngày 22/7/2020, Cục đã ban hành báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 

năm 2016-2020 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; ngày 10/8/2020, Cục 

đã ban hành văn bản số 1090/QLCL-KH báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã 

hội năm 2020, kế hoạch năm 2021. 

b) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị  



- Cục đã tham mưu Bộ ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020; tổ chức 02 Hội nghị1 với cơ 

quan địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác quản lý chất lượng, 

ATTP năm 2020.  

- Phối hợp với các Cục, Tổng Cục thuộc Bộ chỉ đạo địa phương đẩy mạnh 

công tác thông tin, truyền thông về chất lượng VTNN, ATTP tạo chuyển biến 

tích cực về nhận thức và hành vi của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu 

dùng theo hướng đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các mô hình sản xuất kinh 

doanh nông sản thực phẩm an toàn: từ đầu năm đến nay đã tổ chức 7.165 Hội 

nghị, Hội thảo, tọa đàm (trực tuyến và trực tiếp) phổ biến quy định về đảm bảo 

chất lượng, ATTP cho 233.945 lượt cán bộ, doanh nghiệp, người dân tham dự; 

xây dựng và phát sóng 26.727 lượt bản tin trên đài phát thanh, truyền hình địa 

phương, 152.723 lượt tin, bài trên báo điện tử và báo giấy; sản xuất và phát 

642.162 tờ gấp, tờ rơi, tờ dán, áp phích, sách về các biện pháp đảm bảo sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn trước dịch Covid -19. 

Đánh giá chung: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện 

thường xuyên, liên tục đã góp phần nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý 

nhà nước ở địa phương về công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy 

sản và nhận thức, hành động của các tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; công chức, viên 

chức và người lao động trong hệ thống cơ quan Cục được cập nhật kịp thời các 

văn bản, chính sách pháp luật trong lĩnh vực Cục phụ trách. 

c) Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị. 

Do dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động thanh tra theo kế hoạch dừng lại, 

duy trì thẩm định, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm; hoạt động kiểm tra 

theo kế hoạch được thực tập trung chủ yếu trong Quý IV/2020. Kết quả: đã phát 

hiện 07 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định (05 cơ sở 

thẩm định theo Thông tư 48, thanh tra đột xuất 02 cơ sở sản xuất chế biến thủy 

sản nhằm xác minh hoạt động đảm bảo ATTP, ghi nhãn và truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hoạt động gia công thủy sản xuất khẩu, tập trung thẩm tra thực tế quá 

trình sản xuất, gia công các lô hàng thủy sản; lập 07 biên bản vi phạm hành 

chính, các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc thiết lập, áp dụng không đầy đủ 

hệ thống phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP), cơ sở không có 

GCN đủ điều kiện ATTP (GCN hết hạn nhưng vẫn sản xuất), số tiền xử phạt là 

277 triệu đồng. 

Cục đã thành lập 02 đoàn thanh tra đột xuất cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước do phát hiện các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động 

đánh giá dự phù hợp, hiện đang xử lý hồ sơ vi phạm. Trong quá trình tiếp nhận, 

                                                 
1 02 Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2020 tại Hà Nội; Hội nghị toàn quốc sơ kết về công tác quản lý chất lượng, 

ATTP nông lâm thủy sản và triển khai Chỉ thị 17/CT-CP tại Đắk Lắk 
 



xử lý hồ sơ đăng ký hoạt động giám định, Cục đã lập Biên bản VPHC và ban 

hành Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa về hành vi thực hiện đánh giá sự phù hợp khi chưa 

được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký hoạt động theo quy định đối với 

01 tổ chức giám định, số tiền xử phạt là 40 triệu đồng. 

d) Thực hiện Quyết định 3322/QĐ-BNN-KHCN ngày 8/8/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ thẩm 

định cấp giấy chứng nhận hoạt động và chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp, từ 

đầu năm đến nay, Cục đã cấp 05 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm, 01 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận, 01 Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động giám định, chỉ định mới 06 cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm, chỉ định thay đổi bổ sung phạm vi chỉ định đối với 01 cơ sở kiểm nghiệm 

thực phẩm; đình chỉ 02 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, đáp ứng yêu cầu xã hội 

hóa công tác kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng, ATTP trong lĩnh vực nông 

nghiệp.   

2. Cải cách thủ tục hành chính  

2.1. Cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, 

nhiệm vụ của đơn vị 

Xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị: Đã ban hành 

Quyết định số 44/QĐ-QLCL ngày 21/02/2020 về kế hoạch thực hiện công tác 

pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. 

2.2. Về kiểm soát thủ tục hành chính  

a) Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính 

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết 

định số 44/QĐ-QLCL ngày 21/02/2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản, trong đó bao gồm các nội dung về công tác phổ biến, tuyên 

truyền các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; Ban hành văn bản 

chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong hệ 

thống Cục; Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc 

Cục; Rà soát các biểu mẫu đánh giá tác động TTHC và cho ý kiến về nội dung 

TTHC trong dự thảo văn bản QPPL; Xây dựng dự thảo quyết định công bố 

TTHC; Cập nhật, đăng tải công khai các TTHC đã được công bố; Rà soát các 

thủ tục hành chính trọng tâm, … Các nội dung này đều được phân công cho các 

đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và thời gian hoàn thành. Kết quả thực hiện 

được tổng hợp tại Báo cáo định kỳ hàng quý công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính gửi về Văn phòng Bộ. 

b) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (qua tiếp nhận trên cổng thông tin 

điện tử của Cục tại chuyên mục Hỏi-Đáp và báo cáo định kỳ chuyên đề quản lý 

chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản của các tỉnh/thành phố) 

 Số kiến nghị đã nhận được: 146 



- Số kiến nghị đã xử lý: 140 

- Số kiến nghị đang xử lý: 06 

- Số kiến nghị không thuộc thẩm quyền xử lý: 00 

Việc duy trì liên tục và hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý kiến nghị của 

tổ chức, cá nhân giúp đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 

tìm hiểu các kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh 

doanh góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ cũng như giúp cung cấp thông tin, hỗ trợ  

kịp thời các cơ quan quản lý ở địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

c) Việc cập nhật, công bố thủ tục hành chính theo quy định 

- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản đã trình Bộ trưởng được công bố công khai và cập nhật đầy đủ trên 

cổng thông tin điện tử của Bộ, Cục.  

- Về cập nhật thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia: Cục đã cập 

nhật đầy đủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ATTP nông 

lâm thủy sản lên cơ sở dữ liệu quốc gia.  

d) Công khai thủ tục hành chính: 

- Tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực QLCLNLS&TS đã được 

công khai trên Website của Cục, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, 

của Chính phủ. 

- Số lượng thủ tục hành chính được công khai: 35 thủ tục hành chính, đạt tỷ 

lệ 100%  

- Các hình thức công khai khác: 

+ Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Cục; 

+ Công khai bằng văn bản gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

+ Công khai trên cổng thông tin điện tử, website Cục 

đ) Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: 

Tính từ đầu năm đến nay, Cục và các Trung tâm vùng thuộc Cục đã tiếp 

nhận 17.128 hồ sơ, đã giải quyết 16.367 hồ sơ, đang xử lý 761 hồ sơ. Số TTHC 

đã được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích là 34 hồ sơ. 100% hồ 

sơ được xử lý đúng hạn. 

2.3 Về rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC: 

Thực hiện Quyết định số 851/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/3/2020 ban hành 

Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; công văn số 183/VP-KSTTHC ngày 01/4/2020 của Văn phòng 

Bộ hướng dẫn triển khai rà soát, đánh giá TTHC, Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản đã có văn bản số 704/QLCL-TTPC ngày 01/6/2020 báo cáo 

kết quả rà soát, đánh giá TTHC, cụ thể như sau:  



- Tổng số TTHC được tiến hành rà soát: 18 TTHC (14 TTHC cấp Trung 

ương, 04 TTHC cấp địa phương), trong đó:  

+ Theo kiến nghị của địa phương: 08 TTHC (04 TTHC cấp Trung ương, 04 

TTHC cấp địa phương).  

+ TTHC thực hiện DVCTT mức độ 3, 4: 03 TTHC.  

+ TTHC chưa thực hiện DVCTT mức độ 3, 4: 11 TTHC (do số lượng hồ sơ 

tiếp nhận ít, việc xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến là không cần thiết, 

gây lãng phí). 

- Tổng số TTHC được đề xuất cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4: 02 TTHC.  

- Tổng số TTHC được thực hiện liên thông: 0. 

2.4 Về rà soát, chuẩn hóa danh mục, đề xuất phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 

68/NQ-CP của Chính phủ: 

- Cục đã có công văn số 1378/QLCL-TTPC ngày 01/10/2020 gửi Bộ báo 

cáo việc rà soát, chuẩn hóa danh mục, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP; 

- Hiện Cục đang thực hiện cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm 

thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  

3.1. Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên 

chế của  đơn vị  

- Đã tích cực tham mưu, trình Bộ phê duyệt thực hiện Đề án đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

theo Nghị quyết 18 và 19-NQ/TW. Ngày 03/8/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2937/QĐ-BNN-TCCB sửa đổi Điều 

3 Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, theo đó cơ 

cấu tổ chức của cơ quan Cục gồm 05 phòng (giảm 02 phòng so với trước). 

Ngoài ra, Bộ cũng đã ban hành văn bản số 5148/BNN-TCCB ngày 03/8/2020 về 

việc giải thể Trạm chất lượng nông lâm thủy sản Vũng Tàu thuộc Trung tâm 

chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 theo đề nghị của Cục nhằm tinh giản đầu 

mối của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục. 

- Ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của các phòng thuộc Cục phù hợp với cơ cấu tổ chức mới theo Quyết 

định số 1120/QĐ-BNN-TCCB.  

- Thực hiện rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế 

và số lượng người làm việc của Cục theo yêu cầu của Bộ (Công văn số 

1045/QLCL-VP ngày 31/7/2020). 



 

        3.2. Về phân cấp quản lý 

- Phân công quản lý ở trung ương: Cục đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán 

bộ rà soát về phân công, phân cấp cho các cơ quan đơn vị trong Ngành về quản 

lý, thanh tra chuyên ngành ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT phù hợp với Nghị định số 15/2017/NĐ-CP quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật An toàn thực phẩm; đề xuất đổi mới cách thức quản lý, kiểm tra chuyên 

ngành đối với các nhóm hàng hóa chịu sự quản lý của nhiều đơn vị thuộc Bộ, 

trong đó thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối một số mặt hàng nông 

sản thuộc Bộ quản lý. 

 - Phân cấp quản lý cho địa phương: Việc phân cấp quản lý ATTP trong 

lĩnh vực nông nghiệp và PTNT cho địa phương đã rất cụ thể tại các Nghị định 

của Chính phủ, Thông tư của Bộ, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Chính phủ, 

Bộ, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của chính quyền địa 

phương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý theo đúng tinh thần Nghị quyết số 

21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa 

Chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

3.3. Đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà 

nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:  

- Thực hiện Quyết định số 2790/QĐ-BNN-VP ngày 18/7/2019 về việc công 

bố danh mục TTHC thực hiện tại bộ phận Một cửa, Cục đã ban hành Quyết định 

thành lập bộ phận Một cửa (Quyết định số 223/QĐ-QLCL ngày 11/9/2019) và 

Quy chế hoạt động của bộ phận Một cửa.  

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ về việc triển khai phần mềm Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử, Cục đã tích cực phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê 

thực hiện rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu lên Hệ thống và chính thức đưa vào áp 

dụng kể từ ngày 03/9/2020 đối với tất cả các TTHC không được thực hiện trên 

Cơ chế một cửa quốc gia và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.      

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC 

4.1. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức thuộc nhiệm vụ của đơn vị 

Dịch bệnh Covid-19 đã hạn chế phần lớn các hoạt động đào tạo tập huấn tại 

nước ngoài. Tận dụng nguồn kinh phí được giao, Cục đã  tăng cường tổ chức 

các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ thuộc hệ thống 

và cơ quan quản lý chất lượng, ATTP NLTS tại địa phương, cụ thể:  

- Đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng tổ chức 04 

lớp đào tạo ISO/IEC 17020:2017, 22000:2018 và 9001:2015 cho 76 cán bộ 

thuộc hệ thống Cục; 



- Phối hợp với Trường Quản lý cán bộ NN&PTNT I và II tổ chức 05 lớp 

đào tạo và cấp chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm và 06 lớp thẩm định viên ATTP 

cho khoảng 400 cán bộ của các cơ quan địa phương; 

- Trực tiếp tổ chức 01 lớp tập huấn về điều tra nguyên nhân, truy xuất 

nguồn gốc và biện pháp khắc phục đối với lô hàng bị cảnh báo cho 37 cán bộ 

thuộc hệ thống Cục.  

4.2. Thực hiện chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và bảo hiểm xã hội 

tại đơn vị 

- Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, chế 

độ phụ cấp và bảo hiểm xã hội cho CBNV toàn hệ thống. Định kỳ thực hiện 

công tác BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.  

- Trong năm 2020, tiếp tục thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, của 

Bộ về chế độ tiền lương hàng năm, chế độ phụ cấp và bảo hiểm xã hội tại đơn vị. 

Đến thời điểm báo cáo, toàn hệ thống không có trường hợp nào khiếu nại về 

nâng lương, phụ cấp và BHXH. 

4.3. Việc thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức của đơn vị 

a) Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức 

- Xây dựng mô tả vị trí việc làm chuyên ngành theo Danh mục vị trí việc 

làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt; 

- Báo cáo Bộ rà soát chỉ tiêu tuyển dụng và hoàn thiện mô tả vị trí việc làm 

để tuyển dụng công chức năm 2020; trình Bộ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng 

công chức năm 2020; 

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành từ trung ương đến địa phương và rà soát danh mục vị trí việc làm, cơ cấu 

chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

b) Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

Việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và chế độ chính sách đối 

với cán bộ, công chức, viên chức của Cục đảm bảo đúng quy định của Pháp luật 

và hướng dẫn của Bộ.  

- Cục đã ban hành các quyết định/trình Bộ xem xét khen thưởng danh hiệu, 

hình thức thi đua năm 2019 theo phân cấp. 

- Thực hiện giao biên chế cho các đơn vị sự nghiệp năm 2020 (Thông báo 

số 1344/TB-QLCL ngày 28/9/2020). 

- Triển khai rà soát bổ sung và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản 

lý năm 2020 giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026 theo phân cấp; 

- Triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo thuộc 

hệ thống Cục theo đúng quy định. 

- Hoàn thiện công tác tuyển dụng viên chức đợt 1/2019. 



- Thực hiện rà soát phân công nhiệm vụ giữa lãnh đạo Cục, lãnh đạo các 

đơn vị thuộc hệ thống.  

c) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Xin xem mục II.4.1 

d) Về đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

- Tăng cường phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện văn bản QPPL, quy 

định, hướng dẫn của Bộ về quản lý, sử dụng công chức, viên chức. 

- Rà soát hoàn thiện, bổ sung các quy định quản lý nội bộ (quy chế làm 

việc; quy định tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản, quy chế sử dụng xe công 

vụ....); Phổ biến và tổ chức áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống Cục.  

đ) Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ 

của cán bộ, công chức. 

- Thực hiện phân công rõ ràng nhiệm vụ tới từng cán bộ, nhân viên trong 

đơn vị bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ; tạo sự chủ động cho CBNV nghiên cứu 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện. 

 - Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn minh công sở; thường xuyên 

kiểm tra việc thực hiện văn minh công sở nhằm ngăn ngừa các biểu hiện tiêu 

cực và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. 

5. Cải cách tài chính công  

- Xây dựng dự toán chi tiết các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước năm 

2020, dự toán ngân sách năm 2021. Việc lập kế hoạch, phân bổ và sử dụng ngân 

sách, công khai dự toán và quyết toán đã được Cục và các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện theo đúng các qui định và hướng dẫn của Bộ.  

- Trình Bộ trình Chính phủ Đề án cơ chế tài chính và được Chính phủ phê 

duyệt cơ chế tự chủ tài chính chung cho hệ thống Cục giai đoạn 2019-2020 

(Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 29/5/2020). 

- Xây dựng Đề án tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế tài chính của các đơn 

vị trực thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, giai đoạn 2021-

2023. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

6.1. Về ứng dụng công nghệ thông tin  

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc gửi, nhận văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định 

3598/QĐ-BNN-VP ngày 13/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, Cục đã nghiêm túc 

triển khai, phối hợp triển khai đúng chỉ đạo của Bộ, cụ thể:  

- Đã trình Bộ cấp mã số định danh cho Cục và các đơn vị thuộc Cục. 

- Trong năm 2020, 100% văn bản đến/đi của Cục được thực hiện tiếp nhận, 

ký số và phát trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Nông nghiệp 



và Phát triển nông thôn. Cục cũng đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn về sử 

dụng phiên bản vpdt2 và sẽ phổ biến áp dụng ngay khi có thông báo chính thức 

của Bộ. 

- Việc thiết lập kênh thông tin tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi của 

cá nhân, tổ chức về lĩnh vực quản lý của Cục vẫn tiếp tục được duy trì: Từ đầu 

năm đến nay, Cục đã tiếp nhận và trả lời 293 câu hỏi/kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân, cơ quan địa phương về lĩnh vực được giao phụ trách. 100% câu hỏi và 

thắc mắc được trả lời, giải đáp kịp thời, chỉ dẫn giúp bạn đọc tìm hiểu pháp luật. 

Ngoài ra, 100% kiến nghị của cơ quan địa phương tại báo cáo công tác hàng 

tháng, quý, năm đều được tổng hợp, trả lời và đăng trên Website của Cục giúp 

cung cấp thông tin kịp thời  đến các cơ quan địa phương một cách nhanh chóng, 

hiệu quả.  

6.2. Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 

 - Cục đã phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê và đơn vị tư vấn 

hoàn thiện phần mềm, tổ chức đào tạo và triển khai áp dụng Dịch vụ công trực 

tuyến (DVCTT) cấp độ 3,4 đối với các Thủ tục hành chính (TTHC): (1) Thẩm 

định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản 

có xuất khẩu.; (2) Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản có xuất khẩu; (3) 

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người... 

Hiện tại quy trình giải quyết thủ hành chính trên phần mềm cơ bản phù hợp 

với quy trình nghiệp vụ, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân không mất thời 

gian đi lại nhiều lần khi đến giải quyết TTHC nâng cao chất lượng phục vụ và 

sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đăng ký giải quyết TTHC. Từ đầu 

năm đến nay Cục đã tiếp nhận và xử lý 273/297 hồ sơ đăng ký qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến (đạt 91%).  

Hiện Cục đang phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê hiệu chỉnh 

lại phần mềm thực hiện TTHC “Thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản có xuất khẩu” cho phù hợp với các 

quy định hiện hành trước khi đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia. 

6.3. Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia và cấp chứng 

thư điện tử qua TRACES: 

 - Tiếp tục thực hiện áp dụng hệ thống 1 cửa quốc gia đối với tất cả các lô 

hàng thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc và Hàn Quốc. Từ đầu năm 2020 đến 

nay đã cấp 18.744 chứng thư/ 31.892 hồ sơ đăng ký (giấy và trực tuyến) qua Hệ 

thống 1 cửa quốc gia (tỷ lệ 58,7%). Tỷ lệ cấp chứng thư vào thị trường Trung 

Quốc, Hàn Quốc còn thấp do việc cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản sống 

xuất sang Trung Quốc chưa thực hiện được trên hải quan một cửa (nội dung này 

đang được nâng cấp trong năm 2020), trong khi đó từ đầu năm đến nay, tỷ lệ các 

lô hàng thủy sản sống xuất sang Trung Quốc chiếm khoảng gần 50%. 

Cục đã phối hợp với Tổng cục Hải quan và Viettel đưa vào áp dụng phần 

mềm cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng xuất khẩu sang 5 thị 

trường mở rộng Brazil, Argentina, New Zealand, Panama và Indonesia chính 

https://dvc.mard.gov.vn/Pages/DescriptionDetail.aspx?cti=33&ctl=dich-vu-cong-truc-tuyen-34


thức từ 17/10/2020. Hiện phần mềm chưa ổn định, còn nhiều lỗi kỹ thuật. Cục 

đang phối hợp với Viettel và Tổng cục Hải quan để xử lý các vướng mắc phát 

sinh trong quá trình thực hiện. 

- Tiếp tục chỉ đạo áp dụng việc cấp giấy Chứng nhận cho các lô hàng thủy 

sản xuất khẩu vào thị thường EU qua hệ thống TRACES. Đến hết tháng 11, đã 

cấp 16.622 chứng thư/ 20.830 hồ sơ đăng ký (giấy và trực tuyến) đối với các lô 

hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU qua hệ thống này (đạt 79,7%). Tỷ lệ 

này chưa đáp ứng yêu cầu do EU thực hiện chuyển đổi phần mềm, một số mặt 

hàng không cấp được chứng thư qua hệ thống này do thiếu trường thông tin khai 

báo. Cục đang phối hợp với cơ quan thẩm quyền của EU để hoàn thiện hệ thống. 

6.4. Về áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị 

Cục đã thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 sang ISO 

9001:2015 năm 2018 (Quyết định số 454/QĐ-QLCL ngày 24/12/2018 công  bố 

Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015). Trong năm 2020, Cục tiếp tục thực hiện duy trì và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Cấp uỷ, Chính quyền đã thể hiện cam kết mạnh mẽ và đặc biệt quan tâm tới 

việc cung cấp các nguồn lực và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải 

cách hành chính của Cục cũng như xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong 

toàn hệ thống Cục. Do vậy, các nhiệm vụ Bộ giao về công tác cải cách hành 

chính, đảm bảo tiến độ và chất lượng đều được thực hiện nghiêm túc, có hiệu 

quả.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

NĂM 2021 

1. Về cải cách thể chế: Thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung các 

văn bản quy phạm pháp luật; 

2. Về cải cách thủ tục hành chính: Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 

68/NQ-CP ngày 12/05/202 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025; rà soát thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của Cục. Công bố các thủ tục hành chính mới ban 

hành thuộc phạm vi quản lý của Cục; 

3. Công tác cải cách tổ chức bộ máy: Tiêp tục nghiên cứu, đề xuất kiện 

toàn tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo 

chỉ đạo của Bộ. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC:  

- Triển khai đầy đủ, kịp thời quy định pháp luật, các quy định, hướng dẫn 

của Bộ về quản lý, sử dụng công chức, viên chức; áp dụng thống nhất trong toàn 

hệ thống Cục. Trong đó tập trung cho công tác xây dựng trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm, công tác đánh giá cán bộ và đào tạo bồi 

dưỡng. 



- Nâng cao chất lượng chất lượng nguồn nhân lực thông qua tuyển dụng, 

đào tạo đáp ứng chuẩn vị trí việc làm. Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí 

việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, 

nghiệp vụ chiếm tỉ lệ ít nhất 65%. Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên 

chế các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Cục. 

- Rà soát, điều chỉnh Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021 theo 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kiểm 

nghiệm, xét nghiệm); lĩnh vực tài chính – kế toán, hành chính – quản trị, xây 

dựng; bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, lý luận 

chính trị.     

5. Hiện đại hóa nền hành chính: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm 

thực hiện các TTHC trên Cơ chế Một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3,4; Hoàn thiện Module 1 của Hệ thống cơ sở dữ liệu và quản lý thông tin 

chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản do Ai-len tài trợ để đưa vào ứng dụng toàn 

hệ thống; Thực hiện duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015. 

6. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về qui định hành chính. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để đảm bảo triển khai hiệu quả công tác CCHC, Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản kính đề nghị Bộ: 

1. Về phát hành văn bản điện tử: Mở rộng đối tượng tham gia văn phòng 

điện tử (văn bản gửi từ Bộ đến toàn bộ Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành 

phố; từ Cục đến các Chi cục trực thuộc Sở; từ Cục đến các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Cục...) để tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi văn bản điện tử giữa 

các cơ quan nhà nước nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả.  

2. Về triển khai Cơ chế Một cửa quốc gia – Dịch vụ công trực tuyến: 

- Tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện phần mềm Cơ chế Một cửa quốc gia – Dịch vụ 

công trực tuyến để tạo thuận lợi cho người sử dụng;  

- Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu của Bộ trong việc thống kê kết quả xử lý 

TTHC, đề nghị Bộ xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số thống kê để xây dựng phần mềm 

thống kê, giám sát việc giải quyết TTHC qua Cơ chế Một cửa quốc gia và dịch 

vụ công trực tuyến của các đơn vị. 

3. Về tổ chức bộ máy: 

- Phối hợp với Bộ Nội vụ sớm phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành từ trung ương đến địa phương và danh mục vị trí 

việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập. 



- Phối hợp với Bộ Nội vụ sớm có văn bản hướng dẫn thống nhất tổ chức 

ngành dọc quản lý chất lượng VTNN, đảm bảo ATTP;  

4. Về tăng cường năng lực hoạt động: 

- Đề nghị Chính phủ sớm có ý kiến về cơ chế tài chính năm 2021 cho một 

số cơ quan hành chính, trong đó có 3 Cục Quản lý chất lượng, Cục Thú y, Cục 

BVTV; đặc biệt ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác quản lý chất lượng VTNN, 

đảm bảo ATTP khi không còn kinh phí từ Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số; 

- Sớm tổ chức thi tuyển công chức; cho phép Cục tiếp tục tổ chức kỳ thi xét 

tuyển viên chức để tạo điều kiện bổ sung nguồn lực cho hệ thống nhằm triển 

khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và chấm dứt việc sử dụng viên chức 

được điều động, biệt phái tại cơ quan hành chính; 

 - Quan tâm bố trí nguồn vốn cải tạo nâng cấp, mở rộng các cơ sở làm việc, 

phòng kiểm nghiệm thuộc Cục; chỉ đạo, hỗ trợ huy động nguồn ODA hỗ trợ kỹ 

thuật cho công tác quản lý chất lượng, ATTP./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Vụ TCCB (Văn phòng thường trực CCHC); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Phòng TTPC, VP (để biết); 

- Website NAFIQAD; 

- Lưu VT, KH 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 



 

 



Phụ lục 1 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2020 của Cục 
(theo Quyết định số 349/QĐ-QLCL ngày 5/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

Stt Nội dung Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Đánh giá 

1.  

1. Cải cách thể chế 

(2 nhiệm vụ, 4 sản 

phẩm)  

1.1. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng 

chương trình, Đề án, văn bản quy phạm pháp 

luật của Bộ theo đúng trình tự, thủ tục, phù hợp 

với chuẩn mực và thông lệ quốc tế 

Theo kế hoạch xây dựng văn bản QPPL 

của Bộ, Cục không được giao xây dựng VB 

QPPL năm 2020 
Hoàn thành 

2.  

1.2. Đổi mới, đa dạng hóa các phương pháp 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình 

thực hiện các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực 

quản lý. 

Đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, xây dựng chương 

trình kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về 

ATTP và đã triển khai thực hiện 

Hoàn thành 

3.  
2. Cải cách thủ tục 

hành chính (3 nhiệm 

vụ, 5 sản phẩm)  

2.1. Rà soát, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp. 

Đang thực hiện. Xin xem Mục II.2.3 Hoàn thành 

4.   

2.2. Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục 

hành chính trên trang thông tin điện tử của 

Cục, cổng dịch vụ công của Bộ và cơ sở dữ 

liệu quốc gia về thủ tục hành chính của Chính 

phủ; duy trì và cập nhật thường xuyên các cơ 

sở dữ liệu về thủ tục hành chính. 

Tất cả các thủ tục hành chính đều được 

công khai chính trên trang thông tin điện tử 

của Cục, được sửa đổi khi có thay đổi về 

quy định TTHC 

Hoàn thành 



Stt Nội dung Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Đánh giá 

5.  

2.3. Duy trì việc tiếp công dân, lắng nghe ý 

kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức, 

xem xét giải quyết và trả lời kịp thời cho các tổ 

chức, cá nhân có yêu cầu về giải quyết khiếu 

nại tố cáo liên qua đến lĩnh vực Cục phụ trách. 

Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tiêu 

cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà khó khăn cho 

các tổ chức, doanh nghiệp và công dân khi đến 

liên hệ công tác. 

- Hàng năm, Cục đều tổ chức Đại hội công 

nhân viên chức, Đại hội công đoàn, đối 

thoại trong Đảng, qua đó nắm bắt được tâm 

tư, nguyện vọng của người lao động, xử lý 

kịp thời những vướng mắc nảy sinh. 

- Cục đã ban hành Nội quy tiếp công dân 

(kèm theo Quyết định số 373/QĐ-QLCL 

ngày 03/9/2014) và quy định tiếp nhận và 

xử lý kiến nghị của cá nhân, tổ chức (kèm 

theo Quyết định số 356/QĐ-QLCL ngày 

19/8/2014) và nghiêm túc thực hiện. Từ 

đầu năm đến nay, Cục đã nhận được 221 

cẩu hỏi liên quan đến lĩnh vực phụ trách; 

đã xử lý 206 câu hỏi, đang xử lý 15 câu 

hỏi.  

 

6.  

3. Về cải cách tổ 

chức bộ máy (4 

nhiệm vụ, 5 sản 

phẩm)  

3.1. Triển khai Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức 

bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

theo Nghị quyết 18-NQ/TW. 

Xin xem Mục II.3.1 Hoàn thành 

7.  

 

3.2. Triển khai Phương án kiện toàn tổ chức bộ 

máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng 

cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp 

theo Nghị quyết số 19-NQ/TW 

Xin xem Mục II.3.1 Hoàn thành 

8.  

3.3. Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định phân 

cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng, 

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giữa 

Trung ương và địa phương. 

Xin xem Mục II.3.2 Hoàn thành 

9.  

3.4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội 

bộ về công tác cán bộ, thi đua - khen thưởng, 

đánh giá hàng năm phù hợp quy định hiện hành 

và điều kiện thực tế của đơn vị. 

Xin xem Mục II.4.d Hoàn thành 



Stt Nội dung Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Đánh giá 

10.  

4. Xây dựng, nâng 

cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức (3 

nhiệm vụ, 3 sản 

phẩm)  

4.1. Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất 

lượng nông lâm thủy sản 2020 

Xin xem Mục II.4.đ Hoàn thành  

11.  

4.2. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 

đào tạo mới, đào tạo lại (trong nước và ngoài 

nước) cho cán bộ hệ thống Cục về chuyên môn 

nghiệp vụ QLCL NLTS (kiểm tra, thanh tra 

chuyên ngành, kiểm nghiệm, xét nghiệm); lĩnh 

vực tài chính – kế toán, hành chính – quản trị, 

xây dựng; bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà 

nước, tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị…    

Xin xem Mục II.4.1 Hoàn thành  

12.  
4.3. Tuyển dụng bổ sung công chức, viên chức 

theo kế hoạch được duyệt 
Xin xem Mục  II.4.3.d Hoàn thành 

13.  

5. Cải cách tài 

chính công (01 

nhiệm vụ, 01 sản 

phẩm)  

Xây dựng dự toán chi tiết các nguồn kinh phí 

ngân sách Nhà nước năm 2020, dự toán ngân 

sách năm 2021.  

Công văn số 1082/QLCL-TC ngày 

07/8/2020 
Hoàn thành 

14.  6. Hiện đại hóa nền 

hành chính (08 

nhiệm vụ, 09 sản 

phẩm)  

6.1. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 

bảo đảm ứng dụng CNTT trong nội bộ hệ 

thống Cục, bao gồm: máy tính, mạng máy 

tính, các giải pháp an toàn, an ninh thông 

tin,... 

Hạ tầng kỹ thuật CNTT thường xuyên 

được quan tâm nâng cấp nhằm đáp ứng nhu 

càu sử dụng ngày càng cao các phần mềm 

ứng dụng.  

Hoàn thành 

15.  
6.2. Triển khai ứng dụng họp trực tuyến giữa 

các cơ quan đơn vị trực thuộc Cục. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Cục 

thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực 

tuyến trao đổi chuyên môn với các đơn vị 

Hoàn thành 



Stt Nội dung Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Đánh giá 

trong hệ thống và các đối tác nước ngoài 

để giải quyết kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo thuận 

lợi cho xuất khẩu. 

16.  
6.3. Tiếp tục duy trì và phát triển nội dung trang 

tin điện tử của Cục và các đơn vị trực thuộc 
Hoạt động tiếp tục được duy trì Hoàn thành 

17.  
6.4. Tiếp tục ứng dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 
Xin xem Mục II.6.2 Hoàn thành 

18.  
6.5. Triển khai mở rộng phạm vi áp dụng cơ 

chế hải quan Một cửa 
Xin xem Mục II.6.3 Hoàn thành 

19.  
6.6. Thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015 
Xin xem Mục II.6.4 Hoàn thành 

20.  

7. Công tác chỉ đạo, 

điều hành cải cách 

hành chính (3 nhiệm 

vụ, 4 sản phẩm) 

7.1. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn 

vị trong việc thực hiện kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Cục thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc tích cực thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính năm 2020 theo kế hoạch. 

Hoàn thành 

21.  

7.2. Bảo đảm nguồn lực, kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch CCHC năm 2020 

đạt hiệu quả   

Đã xây dự toán và bố trí đầy đủ kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế 

hoạch và đột xuất.  

Hoàn thành 

22.  

7.3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ 

chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ 

quan Cục trong việc triển khai thực hiện kế 

hoạch CCHC 

Đảng ủy Cục, Công đoàn, Đoàn Thanh 

niên  cơ quan Cục đã phối hợp trong triển 

khai nhiệm vụ CCHC năm 2020 của Cục 

Hoàn thành 

 

Số nhiệm vụ hoàn thành: 22/22 

Số nhiệm vụ đang thực hiện: 00/22 

Số nhiệm vụ chưa hoàn thành: 00/22 



Phụ lục 2 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT VBQPPL THUỘC LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG, NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

I. BẢNG TỔNG HỢP RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Ghi chú 

1.  Luật 
05/2007/QH12 ngày 

21/11/2007 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa  

2.  Luật 
55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010  
Luật An toàn thực phẩm  

3.  Luật  
56/2010/QH12 ngày 

15/11/2010 
Luật Thanh tra  

4.  Luật  
15/2012/QH13 ngày 

20/6/2012 
Luật Xử lý vi phạm hành chính  

5.  Nghị định 
07/2012/NĐ-CP ngày 

09/02/2012 

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

hoạt động thanh tra chuyên ngành 
 

6.  Nghị định 
107/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 
Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp  

7.  Nghị định  
66/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống 

cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm 

Hết hiệu lực 

một phần 

8.  Nghị định  
119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
 

9.  Nghị định  
15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm  

10.  Nghị định 
74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 

11.  Nghị định  
115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm  

12.  Nghị định  
123/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông nghiệp 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx


13.  Nghị định 
154/2018/NĐ-CP ngày 

09/11/2018 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành. 

 

14.  
Thông tư 

liên tịch 

13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT ngày 

09/4/2013 

Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm 

Hết hiệu lực 

một phần 

15.  
Thông tư 

liên tịch 

20/2013/TTLT-BYT-

BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 

Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục 

vụ quản lý nhà nước 
 

16.  
Thông tư 

liên tịch 

45/2015/TTLT-

BNNPTNT-BKHCN 

ngày 23/11/2015 

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn  

17.  Thông tư 
47/2009/TT-BNNPTNT 

ngày 31/07/2009 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm 

trong sản xuất thuỷ sản  

Hết hiệu lực 

một phần 

18.  Thông tư 
75/2009/TT-BNNPTNT 

ngày 02/12/2009 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm 

trong sản xuất nông sản 
 

19.  Thông tư 
37/2010/TT-BNNPTNT 

ngày 25/6/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông sản  

20.  Thông tư 
03/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 21/01/2011 

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất 

lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thuỷ sản 
 

21.  Thông tư 
74/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2011 

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản 

không bảo đảm an toàn 
 

22.  Thông tư 
76/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 03/11/2011 

Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp 

thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

 

23.  Thông tư 
02/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 09/01/2012 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô 

dùng làm thực phẩm 

 

24.  Thông tư 
02/2013/TT-BNNPTNT 

ngày 05/01/2013 

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất 

kinh doanh nông lâm thủy sản và muối 
 

25.  Thông tư 
07/2013/TT-BNNPTNT 

ngày 23/01/2013 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế 
 



26.  Thông tư 
48/2013/TT-BNNPTNT 

ngày 12/11/2013 
Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu  

27.  Thông tư 
05/2014/TT-TTCP ngày 

16/10/2014 

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, 

thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 
 

28.  Thông tư 
31/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 06/10/2015 

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm 

động vật thủy sản nuôi 
 

29.  Thông tư 
33/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 08/10/2015 

Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai 

mảnh vỏ 
 

30.  Thông tư 
08/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 01/6/2016 
Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản  

31.  Thông tư 
33/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2016 

Quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang 

phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

 

32.  Thông tư 
02/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 13/02/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 

12/11/2013 về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu 
 

33.  Thông tư 
03/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 13/02/2017 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong sản xuất kinh doanh thủy sản 
 

34.  Thông tư 
07/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 22/3/2017 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản - Cá tra phi lê đông 

lạnh” 
 

35.  Thông tư  
11/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 29/5/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Hết hiệu lực 

một phần 

36.  Thông tư 
07/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 10/7/2018 
Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm  

37.  Thông tư 
11/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 01/10/2018 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm 

thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm” 
 

38.  Thông tư 
14/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 29/10/2018 

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

39.  Thông tư 
16/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 29/10/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 

12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, 

chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-

BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

 



thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT 

40.  Thông tư 
17/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 30/10/2018 

Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

41.  Thông tư 
38/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 25/12/2018 

Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

42.  Thông tư 
28/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 31/12/2019 

Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực 

phẩm thủy sản 
 

 

II. DANH MỤC VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN:   
TT Tên văn bản Hiệu lực văn bản Lý do 

1 Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016  

Hết hiệu lực một phần 

 
Được sửa đổi, bổ sung bãi bỏ bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP 

2 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2013 

Hết hiệu lực một phần Được bãi bỏ bởi khoản 2, Điều 43,Nghị định 15/2018/NĐ-CP; Điều 2, 

Thông tư 33/2019/TT-BYT; Điều 2, Thông tư 13/2020/TT-BCT.  

3 Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 29/5/2017 

Hết hiệu lực một phần Được bãi bỏ bởi khoản 1, Điều 2, Thông tư 09/2018/TT-BNNPTNT 

4 Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT 

ngày 31/07/2009 

Hết hiệu lực một phần Được bãi bỏ bởi khoản 1, Điều 2, Thông tư 02/2012/TT-BNNPTNT 

 



III. DANH MỤC VĂN BẢN QPPL CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH 

VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi  

của văn bản 

Nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không 

còn phù hợp thực tiễn, gây khó khăn,  

kìm hàm sự phát triển 

Kiến nghị (đình chỉ 

thi hành, sửa đổi,  

bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ) 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý 

1.  Luật 
55/2010/QH12 

ngày 17/6/2010  

Luật An toàn 

thực phẩm 

Điều 2: Giải thích từ ngũ: Một số khái niệm tại mục giải 

thích từ ngữ chưa rõ, (ví dụ: Khái niệm về “chế biến thực 

phẩm” chưa phân biệt với “sơ chế thực phẩm”…) chưa rõ, 

chưa phân biệt được các hoạt động, gây khó khăn khi triển 

khai thực hiện các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật An toàn thực phẩm. 

Rà soát, sửa đổi, làm 

rõ các định nghĩa 

trong Luật 

 

Thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm quy định tại khoản 1 Điều 36 về 

“Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực 

tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp 

huyện trở lên cấp”, “Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến 

thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy 

định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành” hiện không còn phù 

hợp với yêu cầu cải cách hành chính (quản lý dựa trên nguy 

cơ, hậu kiểm). 

Đề nghị bãi bỏ các 

quy định này trong 

Luật. Các cơ quan 

thực hiện việc hậu 

kiểm khi đến thẩm 

định, kiểm tra, thanh 

tra tại cơ sở 

 

Hành vi bị cấm quy định tại điểm h khoản 5 Điều 5: Sản 

xuất, kinh doanh “Thực phẩm chưa được đăng ký bản công 

bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 

trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng ký bản 

công bố hợp quy” hiện không còn phù hợp với yêu cầu cải 

cách hành chính (quản lý dựa trên nguy cơ, hậu kiểm). 

Thực phẩm đáp ứng quy định về ATTP và được sản xuất từ 

cơ sở đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là đủ. 

Đề nghị bãi bỏ điểm 

h khoản 5 Điều 5 và 

sửa đổi quy định về 

đăng ký bản công bố 

hợp quy tại khoản 3 

Điều 12, khoản 3 

Điều 18, khoản 1 

Điều 38  

 

Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo tại Điều 43 Đề nghị rà soát, sửa  



không còn phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính (quản 

lý dựa trên nguy cơ, hậu kiểm). 

đổi, chỉ quy định xác 

nhận nội dung quảng 

cáo đối với 1 số sản 

phẩm (thực phẩm 

cho phụ nữ mang 

thai, trẻ em…) 

Luật chưa có quy định cụ thể về ngành dọc các cơ quan 

chuyên môn của các bộ từ Trung ương, do vậy, trong thời 

gian qua, tổ chức cơ quan chuyên môn ở các địa phương rất 

khác nhau, thậm chí có địa phương sáp nhập các cơ quan 

chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT vào cơ quan 

chuyên môn của Sở Y tế ảnh hưởng tới chỉ đạo chung trong 

toàn ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Đưa ra các quy định 

cụ thể về ngành dọc 

của Bộ chuyên 

ngành đảm bảo 

thống nhất trong chỉ 

đạo thực hiện 

 

2.  
Nghị 

định  

15/2018/NĐ-

CP ngày 

02/2/2018 

Quy định chi 

tiết thi hành 

một số điều 

của Luật an 

toàn thực 

phẩm 

Điều 12 đưa ra danh mục các đối tượng không thuộc diện 

cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một 

số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện không 

cấp giấy chứng nhận có nhu cầu cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm để làm cơ sở xây dựng 

thương hiệu, quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín của cơ sở. 

Đề nghị sửa đổi theo 

hướng Danh mục tại 

Điều 12 là không bắt 

buộc có giấy chứng 

nhận 

 

Trong quá trình thực hiện phát sinh một số đối tượng (chợ, 

trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất kinh doanh thực 

phẩm trong chợ, trung tâm thương mại…) còn giao thoa 

kiểm tra về ATTP, kiểm dịch do 2 bộ cùng quản lý. 

Đề nghị rà soát, làm 

rõ phân công quản 

lý về chợ trung tâm 

thương mại và các 

cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

trong chợ, trung tâm 

thương mại giữa các 

Bộ 

 

Khoản 2 Điều 16 quy định “Phương thức kiểm tra thông 

thường, theo đó chỉ kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu.” 

Theo hướng dẫn của Codex và thông lệ quốc tế, kể cả kiểm 

tra thông thường vẫn cần thiết phải lấy mẫu kiểm nghiệm 

ngẫu nhiên (Hoa Kỳ: 4%, EU: 1/30, Nhật Bản: 1% …) để 

Đề nghị bổ sung quy 

định lấy mẫu ngẫu 

nhiên theo tỷ lệ nhất 

định tùy theo mức 

độ đánh giá rủi ro 

 



kiểm tra, đánh giá nguy cơ đối với nguồn hàng nhập khẩu 

nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng 

trong nước. 

đối với từng mặt 

hàng. 

3.  
Nghị 

định 

115/2018/NĐ-

CP ngày 

04/9/2018 

Quy định xử 

phạt vi phạm 

hành chính 

về an toàn 

thực phẩm 

Chưa quy định chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm 

quy định về kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra nhà nước 

về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu, ví dụ: 

Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận 

kết quả phân tích, phiếu kết quả kiểm nghiệm; Cố ý làm sai 

kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra nhà nước về an toàn thực 

phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu; Cung cấp kết quả kiểm 

nghiệm, kết quả kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm 

sai sự thật; Không thực hiện việc kiểm nghiệm, kiểm tra 

nhà nước về an toàn thực phẩm nhưng vẫn cấp giấy chứng 

nhận kết quả phân tích, phiếu kết quả kiểm nghiệm kết quả 

kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm … 

Đề nghị bổ sung chế 

tài xử phạt đối với 

các hành vi vi phạm 

quy định về kiểm 

nghiệm thực phẩm 

và kiểm tra nhà 

nước về an toàn thực 

phẩm đối với thực 

phẩm xuất khẩu 

 

Khoản 5 Điều 11 quy định mức xử phạt khác nhau đối với 

cùng hành vi vi phạm là “sử dụng thủy sản có tạp chất do 

được đưa vào để sản xuất, chế biến thực phẩm” (điểm a 

khoản 5 Điều 11); “sơ chế, chế biến thủy sản có chứa tạp 

chất do được đưa vào” (điểm b khoản 5 Điều 11) 

Đề nghị điều chỉnh 

thống nhất mức xử 

phạt hoặc có hướng 

dẫn cụ thể 

 

4.  
Nghị 

định 

154/2018/NĐ-

CP ngày 

09/11/2018 

Sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ 

một số quy 

định về điều 

kiện đầu tư, 

kinh doanh 

trong lĩnh 

vực quản lý 

nhà nước của 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

và một số 

quy định về 

Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP  Sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 

số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 

phù hợp quy định “Bãi bỏ khoản 4 Điều 5, điểm d khoản 2 

Điều 6, điểm c khoản 3 Điều 17 và nội dung kê khai về quá 

trình công tác, kinh nghiệm công tác của giám định viên, 

chuyên gia đánh giá tại điểm c khoản 2 Điều 14 và điểm c 

khoản 2 Điều 18, điểm g khoản 2 Điều 22”. Tuy nhiên, 

khoản 13 Điều 3 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP quy định 

“Thay thế Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 10, 

Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

Đề nghị bãi bỏ Mẫu 

số 03 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị 

định số 

154/2018/NĐ-CP   

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-107-2016-nd-cp-quy-dinh-kinh-doanh-dich-vu-danh-gia-su-phu-hop-2016-315460.aspx
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kiểm tra 

chuyên 

ngành. 

phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 

phù hợp bằng Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 

10, Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

này”, trong đó Mẫu số 03 Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động 

đánh giá/giám định của chuyên gia đánh giá/giám định 

viên. 

Về thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động: Điều 3 Nghị định 

số 154/2018/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung các Điều của Nghị 

định số 107/2016/NĐ-CP, trong đó yêu cầu về bằng chứng 

chứng minh năng lực hoạt động của các tổ chức (yêu cầu 

cung cấp chứng chỉ công nhận năng lực tương ứng với từng 

loại hình). Như vậy, hiện nay các tổ chức đánh giá sự phù 

hợp chưa được công nhận năng lực bởi 1 tổ chức công nhận 

không đáp ứng yêu cầu về hồ sơ khi thực hiện đăng ký hoạt 

động đánh giá sự phù hợp. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 5, 

khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 17 Nghị 

định số 107/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ 

đánh giá sự phù hợp không bắt buộc tổ chức đánh giá sự 

phù hợp phải được công nhận năng lực bởi 1 tổ chức công 

nhận. 

Đề nghị sửa đổi, bổ 

sung Điều 3 Nghị 

định số 

154/2018/NĐ-CP 

theo hướng bổ sung 

quy định đối với 

trường hợp các tổ 

chức đánh giá sự 

phù hợp chưa được 

công nhận năng lực 

bởi 1 tổ chức công 

nhận. 

 

5.  
Thông 

tư 

37/2010/TT-

BNNPTNT 

ngày 25/6/2010 

Ban hành 

Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc 

gia về chỉ 

tiêu an toàn 

thực phẩm 

nông sản. 

Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới 

hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm 

Đề nghị bãi bỏ toàn 

bộ 
 

 

 



Phụ lục 3 

CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT 

STT 
Nội dung theo dõi thi hành 

pháp luật 

Địa bàn, phạm vi 

theo dõi thi hành 

pháp luật 

Cách thức theo dõi (điều tra, 

khảo sát/kiểm tra tình hình thi 

hành PL/thông qua báo cáo) 

Đối tượng theo dõi thi 

hành pháp luật 

Tiến độ thực 

hiện (đã thực 

hiện hay chưa) 

1 

Công tác quản lý chất lượng, vật 

tư nông nghiệp ATTP nông lâm 

thủy sản 

63 tỉnh, thành phố Báo cáo kết quả thực hiện 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

các tỉnh, thành phố 

Thực hiện hàng 

tháng/quý 

2 

Việc thực hiện pháp luật về bảo 

đảm ATTP tại các cơ quan quản 

lý nhà nước và các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông lâm thủy sản 

Hà Nội, Hưng 

Yên, Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế, 

Lạng Sơn 

- Đoàn kiểm tra liên ngành dịp 

Tết Nguyên đán và dịp Tháng 

hành động vì chất lượng 

VSATTP năm 2019 

- Đoàn kiểm tra của Cục vv thực 

hiện các quy định của pháp luật 

ATTP nông lâm thủy sản đối với 

Chi cục QLCL NLTS Lạng Sơn 

- Cơ sở sản xuất kinh doanh 

thực phẩm nông lâm thủy 

sản (06 cơ sở) trên địa bàn 

các tỉnh được kiểm tra. 

- Các Sở NN&PTNT Hà 

Nội, Hưng Yên, Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế, Lạng Sơn 

Đã thực hiện  

3 

Thanh tra việc chấp hành pháp 

luật trong việc sản xuất, kinh 

doanh, xuất khẩu nông lâm thủy 

sản, trong lĩnh vực kiểm nghiệm 

ATTP phục vụ quản lý nhà nước 

Vũng Tàu, An 

Giang, Nha 

Trang, Sài Gòn, 

Cà Mau, Cần 

Thơ, An Giang…. 

Thành lập Đoàn thanh tra đột 

xuất, đoàn kiểm tra định kỳ điều 

kiện sản xuất 

- Các cơ sở sản xuất kinh 

doanh nông lâm thủy sản ; 

- 02 cơ sở kiểm nghiệm 

ATTP phục vụ quản lý nhà 

nước 

Đã thực hiện 
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