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Hà Nội, ngày        tháng      năm       

V/v bảo đảm an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, chế biến sản phẩm chè   
 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố 

có sản xuất kinh doanh chè 

 

Ngành hàng chè là một trong những ngành hàng quan trọng của ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Duy trì và phát triển bền vững các thị trường tiêu thụ chè sẽ đóng góp quan 

trọng trong ổn định cuộc sống người trồng chè, lao động ngành chè và sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp chè.  

Tuy nhiên, theo phản ánh của Hiệp hội chè Việt Nam và kết quả thanh tra, 

kiểm tra của các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương trong thời gian 

vừa qua cho thấy vẫn còn tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không nằm 

trong danh mục cho phép, không tuân thủ về liều lượng và thời gian sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt; có tình trạng có một số cơ sở chế biến chè 

sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến không đúng đối tượng cho phép 

có khả năng gây mất uy tín của sản phẩm chè Việt Nam xuất khẩu, không đảm 

bảo an toàn thực phẩm và tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh.. 

Nhằm tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm chè tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu, giữ vững thị trường bằng chất lượng, uy tín của sản 

phẩm chè Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển 

khai các nội dung sau: 

1. Quán triệt quan điểm phát triển và giữ vững thị trường phải dựa trên 

nền tảng chất lượng, uy tín, thương hiệu của sản phẩm chè Việt Nam; theo đó 

phải tăng cường quản lý sản xuất theo chuỗi giá trị, tuân thủ quy định về môi 

trường, chất lượng, an toàn thực phẩm từ trồng trọt, thu hái, sơ chế, chế biến và 

lưu thông trên thị trường. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo 

an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh chè; Đặc biệt là hành vi sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật không nằm trong danh mục cho phép, không tuân thủ về 

liều lượng và thời gian sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt; sử dụng 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến không đúng đối tượng cho phép trong 

sản xuất, chế biến chè.  

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 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 thông 

qua việc tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra việc thực hiện 

nội dung đã cam kết và xử lý các cơ sở vi phạm cam kết (tập trung đối tượng là 

cơ sở trồng trọt, sơ chế, chế biến nhỏ lẻ). 

4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. Trong quá trình thẩm định lần đầu và định kỳ phải kiểm tra trực quan 

sản phẩm và lấy mẫu phân tích khi có nghi ngờ sử dụng phụ gia thực phẩm, chất 

hỗ trợ chế biến không đúng đối tượng cho phép. 

5. Tổ chức thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất các cơ sở chế 

biến chè có dấu hiệu vi phạm, có cảnh báo lạm dụng phụ gia, hóa chất, phẩm 

màu không đúng đối tượng, không được phép sử dụng; Xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

6. Tuyên truyền vận động các cơ sở chế biến chè ứng dụng các tiến bộ kỹ 

thuật và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP…trong sản 

xuất, chế biến chè khô để tăng hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh trên thị 

trường; Xây dựng, phát triển và duy trì thương hiệu chè của địa phương; 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc 

các nội dung trên và báo cáo về Bộ theo chế độ báo cáo hiện hành. 

 
 

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Hiệp hội chè Việt Nam; 

- Lưu: VT, QLCL.  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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