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 BÁO CÁO  

Kết quả công tác tháng 5 và trọng tâm công tác tháng 6 năm 2021 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Bộ) 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2021 

1. Công tác chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện theo chức năng, 

nhiệm vụ  

1.1. Nhiệm vụ đầu mối quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản: 

- Tổ chức góp ý  dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về 

nhãn hàng hóa. Phối hợp Vụ Pháp chế góp ý; tổ chức góp ý 03 dự thảo Nghị 

định (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm 

hành chính; dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về xử phạt vi 

phạm hành chính; dự thảo Nghị định về kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm 

nhập khẩu). 

- Hoàn thiện, trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức lễ ký kết 

Chương trình phối hợp Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam – Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam về "tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản 

thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai 

đoạn 2021-2025” (công văn số 2392/BNN-QLCL); 

- Hoàn thiện, đang phối hợp trình Bộ và UBND tp Hà Nội ký Chương 

trình phối hợp phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản chất 

lượng, an toàn giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh/ thành phố giai đoạn 2021 -

2025 (công văn 617/QLCL-CL2); 

- Hoàn thiện, gửi xin góp ý dự thảo Đề án nâng cao chất lượng, an toàn 

thực phẩm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030. 

- Trình Bộ trả lời kiến nghị cử tri Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV 

(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng); tổ chức trả lời phản ánh, kiến nghị 

của Sở Nông nghiệp và PTNT 22 địa phương, tháo gỡ vướng mắc trong công tác 

đảm bảo chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn 

thực phẩm nông lâm thủy sản lĩnh vực nông nghiệp; Ban soạn thảo Đề án nâng 
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cao chất lượng, an toàn thực phẩm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản giai đoạn 

2021-2030; Ban Chỉ đạo Dự án hợp tác với Canada về an toàn thực phẩm… 

- Các đơn vị thuộc Bộ đã chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai 

thường xuyên, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, quảng bá các sản phẩm 

nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng đến người tiêu dùng. Cục QLCL thường 

xuyên cung cấp, cập nhật thông tin lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy 

sản cho các cơ quan truyền thông cũng như đăng tin trên website của Cục.  

- Theo báo cáo từ 40 địa phương, trong tháng 5 đã tổ chức 585 Hội nghị, 

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

lượng, ATTP cho 20.195 lượt cán bộ, doanh nghiệp, người dân tham dự; xây 

dựng và phát sóng 6.137 lượt bản tin trên đài phát thanh, truyền hình địa 

phương, 644 lượt tin, bài trên báo điện tử và báo giấy; 1.496 băng rôn, khẩu 

hiệu; sản xuất và phát 41.765 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 trong 

bối cảnh dịch Covid -19. 

2.2. Triển khai các nhiệm vụ chuyên ngành được giao 

a) Duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ sinh ATTP nông lâm 

thủy sản 

- Cục QLCL tiếp tục triển khai các chương trình giám sát vệ sinh an toàn 

thực phẩm vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ, dư lượng các chất độc hại 

trong thủy sản nuôi. Tính đến tháng 5/2021, đã thực hiện lấy 377 mẫu (129 mẫu 

nhuyễn thể và 248 mẫu nước) thu từ 14 vùng thu hoạch NT2MV của 9 tỉnh/ 

thành phố để phân tích chỉ tiêu tảo độc, độc tố sinh học, vi sinh vật; kết quả đạt 

yêu cầu; đã lấy tổng cộng 969 mẫu thủy sản nuôi các loại. Kết quả phát hiện 16/ 

669 mẫu vi phạm (chiếm 2,3%, tăng có với cùng kỳ năm 2020 là 0,9%), Cục đã 

thông báo đến chi cục địa phương và các doanh nghiệp chế biến thủy sản để 

triển khai biện pháp xử lý theo qui định đối với trường hợp có mẫu vi phạm nêu 

trên. 

- Kết quả thống kê từ 40 địa phương cho thấy đã lấy 2.406 mẫu nông lâm 

thủy sản sau thu hoạch, phát hiện 108 mẫu vi phạm an toàn thực phẩm (chiếm 

4,49%). Cơ quan chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT các địa phương đã 

xử lý theo qui định đối với trường hợp có mẫu vi phạm nêu trên. 

b) Thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát 

hiện, cảnh báo, xử lý vi phạm 

- Đã tổ chức thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP đối với 490 cơ sở sản 

xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trong cả nước, kết quả 466 cơ sở đáp ứng 

quy định ATTP (chiếm 95,1%). 

- Trong tháng 5, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương 

về ATTP, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành tại 

Kiên Giang, Cà Mau, Hà Nội, Lạng Sơn. Các địa phương trực thuộc trung ương 
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đều đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Cục QLCL đã thực hiện thanh tra đột xuất, phát hiện và lập Biên bản xử 

phạt vi phạm hành chính 61,5 triệu đồng đối với 03 cơ sở sản xuất kinh doanh 

thủy sản. Kết quả kiểm tra, thanh tra về ATTP do Sở Nông nghiệp và PTNT các 

địa phương thực hiện cho thấy: trong tháng 5 đã thanh tra, kiểm tra 1.520 cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản và 1.465 cơ sở sản xuất kinh doanh vật 

tư nông nghiệp, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 187 cơ sở với tổng số 

tiền phạt là 585,79 triệu đồng. 

c) Chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm và đàm phán xử lý 

các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản 

Việt Nam 

- Cục đã có công văn 629/QLCL-CL1 ngày 21/5/2021 hướng dẫn các địa 

phương tang cường tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quy 

định chất lượng, ATTP trong bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm (sử dụng hóa 

chất công nghiệp sơ chế, bảo quản thịt, cá, mực hoặc bơm tạp chất vào tôm…).  

- Tổ chức thành công đợt thanh tra trực tuyến từ xa của Cơ quan an toàn 

thực phẩm và thanh tra Hoa Kỳ-FSIS, duy trì yêu cầu tương đương về hệ thống 

kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm để tiếp tục xuất khẩu cá da trơn Việt Nam 

vào Hoa Kỳ. Tích cực đàm phán, được bổ sung 18 cơ sở chế biến thủy sản xuất 

khẩu sang Nga; 13 cơ sở xuất khẩu vào Hàn Quốc. Kịp thời xử lý các vướng 

mắc trong xuất khẩu nông lâm thủy sản đi các thị trường. 

d) Quản lý, đánh giá sự phù hợp 

Đã chỉ định 02 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

và cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm. Lũy kế 5 tháng, Cục 

đã tiếp nhận và xử lý 58 hồ sơ TTHC về đăng ký cấp Giấy chứng nhận và chỉ 

định tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

3. Tiến độ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật, các văn bản quy 

phạm pháp luật được giao 

- Tổ chức xây dựng 2 Thông tư (quy định về truy xuất nguồn gốc và thu 

hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

lâm thủy sản; 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) theo đúng kế 

hoạch, đang gửi xin ý kiến góp ý của các Cục, Vụ để hoàn thiện dự thảo. 

- Đã giao 2 Trung tâm Chất lượng NLTS vùng xây dựng đề cương, dự 

toán chi tiết để triển khai xây dựng 2 TCVN (tôm đông lạnh và nhuyễn thể 2 

mảnh vỏ nguyên con đông lạnh). 

4. Thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao trong phân hệ Giao ban tháng trên 

Văn phòng điện tử (Không có việc Bộ giao trong tháng) 

  



 

4 

 

 

 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6/2021 

1. Tiếp tục xây dựng các đề án, văn bản QPPL theo Kế hoạch 2021  

 - Hoàn thiện dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm 

chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” báo cáo Ban Cán sự 

(tháng 7). Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ ký Chương 

trình phối hợp Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam – Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam về "tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm 

chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-

2025". Tổ chức ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với 

UBND thành phố Hà Nội về “Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm chuỗi 

cung ứng nông lâm thủy sản giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong 

cả nước giai đoạn 2021-2025”. 

 - Hoàn thiện, gửi xin ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung 

Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT; Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc và 

thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông lâm thủy sản. Tổ chức phê duyệt đề cương, dự toán xây dựng 2 TCVN 

theo tiến độ được phê duyệt. 

- Tham gia Tổ biên tập Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-

CT/TW của Ban Bí thư về ATTP. 

2. Tổ chức thực hiện cơ chế chính sách pháp luật 

- Phối hợp với báo, đài cập nhật, phố biến thông tin về chất lượng, an toàn 

thực phẩm nông lâm thủy sản.  

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung nguồn lực tiếp tục nhân rộng 

số lượng, mở rộng quy mô chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn; vận động 

cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định ATTP 

theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT và thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT.  

- Tiếp tục duy trì triển khai các chương trình giám sát ATTP trong sản 

xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản làm căn cứ cảnh báo và tổ chức thanh tra 

đột xuất, xử lý vi phạm. 

- Triển khai thanh tra chuyên ngành, kiểm tra theo kế hoạch, quy định. 

Chủ động tiếp nhận thông tin, thanh tra đột xuất, xử lý kịp thời, nghiêm túc các 

vi phạm về ATTP.  

- Tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

xuất khẩu nông sản, thủy sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn 

Quốc, Úc, Brazil... Tiếp tục phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế triển khai các dự 

án quốc tế về ATTP với Hà Lan, Canada theo kế hoạch./. 
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Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởngTrần Thanh Nam (để báo cáo); 

- PCT Ngô Hồng Phong (để biết); 

- Lưu VT, KHTC. 

CỤC TRƯỞNG 
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