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Hà Nội, ngày     tháng     năm     

 
 

Kính gửi:  Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản các tỉnh  
  (Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà  

                Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Trị, Lâm Đồng, Bình Dương);  

Theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuẩn bị báo cáo 

Hội nghị về ngành hàng hồ tiêu và phục vụ công tác quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị Chi cục cung cấp 

thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối 

với sản phẩm hồ tiêu tại địa phương, cụ thể: 

1. Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh hồ tiêu (diện tích trồng trọt, 

sản lượng hồ tiêu, giá trị sản lượng; giá trị kim ngạch xuất khẩu…); 

2. Số lượng các cơ sở theo từng loại hình: trồng trọt; sơ chế; chế biến hồ tiêu; 

kinh doanh; xuất khẩu; nhập nhẩu. 

3. Số lượng, quy mô mô hình chuỗi cung ứng hồ tiêu an toàn; 

4. Số lượng cơ sở áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong trồng trọt; Tỉ 

lệ trên tổng số cơ sở; 

5. Số lượng cơ sở áp dụng HACCP trong sơ chế, chế biến hồ tiêu; Tỉ lệ trên 

tổng số cơ sở;  

6. Số lượng cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm; Tỉ lệ cơ sở xếp loại A, B, C; 

7. Đánh giá chung về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hồ 

tiêu tại địa phương; 

8. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất. 

Văn bản cung cấp thông tin đề nghị gửi về Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản trước ngày 7/8/2019 (đồng gửi Email: vanngoc.nafi@mard.gov.vn) để 

tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CL2. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Bá Anh 
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