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Kính gửi:     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

Ngày 02/7/2021, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Cục Quản lý Chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản đã ký Chương trình phối hợp số 03/CTPH-KNQG-QLCL 

về nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản 

giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch triển khai Chương trình năm 2021 (sau đây gọi 

tắt là Chương trình phối hợp, xem tài liệu gửi kèm). 

Đây là nội dung rất thiết thực, hữu ích với thực tế của Ngành Nông nghiệp và 

PTNT nhằm nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất 

lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm 

nông lâm thủy sản; đồng thời, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 
15/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ).  

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và 

PTNT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các  Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản hoặc 

đơn vị đầu mối thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm của Sở chủ 

động phối hợp Trung tâm Khuyến nông tại địa phương căn cứ Chương trình phối hợp 

trên để xây dựng, trình ban hành và triển khai chương trình hoặc kế hoạch phối hợp 

cụ thể phù hợp với thực tế về yêu cầu quản lý tại địa phương. 

Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp đề nghị nêu cụ thể tại Báo cáo định 

kỳ công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ NN&PTNT của địa phương hàng tháng. 

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Trần Thanh Nam (để b/c) ; 

- PCT Ngô Hồng Phong (để biết); 

- Trung tâm KNQG (để biết); 

- Các Chi cục QLCL NLS&TS (để th/h); 

- Lưu: VT, KHTC. 

   CỤC TRƯỞNG 

     

  

 

 

 

   Nguyễn Như Tiệp 
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