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Số: 271   /QLCL-CL2 
V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm 

 VSATTP nông lâm thuỷ sản 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

                   

 

                   Hà Nội, ngày 28   tháng 02 năm 2017 

 
 

 

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

phố trực thuộc Trung ương; 

- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Ngày 24/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết 

định số 235/QĐ-BNN-QLCL về Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Để triển khai tốt các nội dung chỉ đạo của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ 

sản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất 

lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản và các đơn vị chuyên môn liên quan thuộc Sở lưu ý 

và khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Về xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tại địa phương  

Đối với các địa phương chưa ban hành Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ 

sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 theo yêu cầu nêu tại 

Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/01/2017 cần khẩn trương tham mưu, 

trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch tại địa phương. 

2. Về thông tin, truyền thông an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản  

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản 

tuân thủ đầy đủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; áp dụng quy 

phạm thực hành nông nghiệp tốt (GAP), quy phạm sản xuất tốt (GMP), quy trình vệ 

sinh chuẩn (SOP)… trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản. 

- Cập nhật công khai đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả 

xếp loại A/B/C các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trường hợp phát hiện vi phạm và 

kết quả xử lý vi phạm để người tiêu dùng biết lựa chọn sản phẩm an toàn, tránh sử 

dụng sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Xây dựng và triển khai chương trình/kế hoạch truyền thông, quảng bá sản 

phẩm an toàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an 

toàn. 

3. Về giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản 

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ 

chức triển khai kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thuỷ 

sản năm 2017 theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; tập trung các sản phẩm tươi sống: rau, thịt (thịt lợn, 

thịt gà), thuỷ sản.  
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- Gửi Kế hoạch đã được phê duyệt về Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS trước 

ngày 10/03/2017 để tổng hợp Kế hoạch giám sát chung tại tất cả các địa phương.  

4. Về nhân rộng mô hình chuỗi, xác nhận sản phẩm đã được kiểm soát theo 

chuỗi 

 - Tiếp tục tổ chức phổ biến và nhân rộng các mô hình chuỗi tại địa phương theo 

công văn số 633/QLCL-CL2 ngày 7/4/2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản. 

- Triển khai xác nhận sản phẩm nông lâm thuỷ sản đã được kiểm soát an toàn 

thực phẩm theo chuỗi theo Quyết định 3075/BNN-QLCL ngày 27/4/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cập nhật danh sách thông tin về tên, địa chỉ các tác nhân tham gia mô hình 

chuỗi (từ sản xuất đến tiêu thụ), danh sách cơ sở được xác nhận sản phẩm đã được 

kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi theo mẫu tại công văn 1903/QLCL-CL2 ngày 

13/9/2016 và gửi về Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS  trước 20 hàng tháng để đăng 

tải trên website của Cục nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm an toàn. 

5. Về kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

- Tổ chức kiểm tra xếp loại, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT; thực hiện tái kiểm 

tra các cơ sở có kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm xếp loại C và 

áp dụng biện pháp xử lý đối với cơ sở tái kiểm tra vẫn xếp loại C; tăng cường phổ 

biến, vận động cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn 

theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT.  

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó 

cần tập trung nguồn lực để thanh tra đột xuất nhằm khắc phục các vấn đề nổi cộm về 

an toàn thực phẩm tại địa phương. 

6. Về chế độ báo cáo 

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo qua phần mềm; báo cáo định kỳ hàng tháng 

theo văn bản hướng dẫn số 3710/BNN-QLCL ngày 11/5/2016 và báo cáo sơ kết, tổng 

kết theo mẫu tại công văn số 10175/BNN-QLCL ngày 02/12/2016 (mẫu đã đăng tải 

trên website Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS).  

 Trong quá trình triển khai, nếu có gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị có 

văn bản gửi về Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS để được hướng dẫn, phối hợp triển 

khai. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c) 

- TT. Vũ Văn Tám (để b/c); 

- Các PCT (để biết); 

- Cơ quan QLCL Nam Bộ, Trung Bộ; 

- Lưu: VT, CL2. 
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