
Phụ lục 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM  

TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2021 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNN-QLCL ngày      tháng      năm        của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

1 Công tác chỉ đạo điều hành 

1.1 
Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 

Cục Quản lý chất lượng 

NLS&TS 

- Tổng cục, Cục chuyên 

ngành; Thanh tra Bộ 

- Ban Quản lý ATTP; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn các tỉnh, thành 

phố 

Tháng 

01/2021 

1.2 

Đôn đốc, kiểm tra thực tế tại địa phương và tổ chức họp giao 

ban hàng tháng tại Bộ nhằm xác định giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 và Kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước 

về ATTP trong tình hình mới 

- Các Tổng cục, Cục, 

Thanh tra Bộ chỉ đạo, đôn 

đốc địa phương triển khai 

trong lĩnh vực được giao 

phụ trách 

- Cục Quản lý chất lượng 

NLS&TS chủ trì tổ chức 

họp giao ban hàng tháng 

tại Bộ 

Ban Quản lý ATTP; Sở 

NN&PTNT các tỉnh, 

thành phố 

Trong năm 

1.3 

Chỉ đạo xây dựng và mở rộng vùng sản xuất tập trung quy mô 

lớn các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực tỉnh; nhân 

rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo chuỗi giá trị 

gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thích 

ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo chất lượng, an toàn thực 

phẩm. 

Ban Quản lý ATTP; Sở 

NN&PTNT các tỉnh, thành 

phố 

Tổng cục, Cục chuyên 

ngành 
Trong năm 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

2 Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật    

2.1 

Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng 

vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản, thực hiện 

nghiêm các Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-

CP về cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy 

sản và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia 

Các Tổng cục, Cục chuyên 

ngành (theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao) 

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức 

cán bộ, Văn phòng Bộ 

Theo kế 

hoạch  

2.2 

Chủ trì, phối hợp với các đơn rà soát, đề xuất Kế hoạch xây 

dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, ATTP 

trong năm 2021 và nhiệm kỳ mới. Nghiên cứu đề xuất bổ sung 

chuyên mục khoa học công nghệ riêng cho lĩnh vực chất lượng, 

an toàn thực phẩm. 

Vụ KHCN&MT 

Các Tổng cục, Cục 

chuyên ngành (theo chức 

năng, nhiệm vụ được 

giao) 

Theo kế 

hoạch 

2.3 

Rà soát, loại bỏ các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, an 

toàn khỏi danh mục thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sản 

phẩm xử lý môi trường, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, phân bón 

được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật 

Các Tổng cục, Cục chuyên 

ngành (theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao) 

Vụ Pháp chế Trong năm 

3 Tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm nhập khẩu 

3.1 

Mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công 

nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng 

tiên tiến; thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản 

thực phẩm an toàn, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm an toàn. 

Ban Quản lý ATTP, Sở 

NN&PTNT các tỉnh, thành 

phố  

Tổng cục, Cục quản lý 

chuyên ngành 
Trong năm 

3.2 Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; 

tăng đầu tư cải thiện điều kiện ATTP trong giết mổ, sơ chế, bảo 

Ban Quản lý ATTP, Sở 

NN&PTNT các tỉnh, thành 

Tổng cục, Cục quản lý 

chuyên ngành 
Trong năm  



3 

 

 

TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống, chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm; tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng 

thực phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn gắn với truy 

xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm thông qua bao gói, ghi 

nhãn, dán tem truy xuất điện tử. 

phố Hội Nông dân, Hội Liên 

hiệp phụ nữ Việt nam 

3.3 

Tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an 

toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam 

theo quy định. 

Tổng cục, Cục quản lý 

chuyên ngành (theo chức 

năng, nhiệm vụ được 

giao), Thanh tra Bộ 

Ban ATTP các tỉnh, thành 

phố; Sở NN&PTNT các 

tỉnh, thành phố 

Trong năm 

4 Công tác thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm  

4.1 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về chất lượng VTNN, an toàn thực phẩm 

nông lâm thủy sản; tăng cường truyền thông, quảng bá cho các 

cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông 

lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn.  

Văn phòng Bộ 

- Các Tổng cục, Cục 

chuyên ngành, Thanh tra 

Bộ, Trung tâm Tin học và 

Thống kê; 

- Ban Quản lý ATTP, Sở 

NN&PTNT các tỉnh, 

thành phố 

Trong năm 

4.2 

Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng 

đắn, khách quan công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo 

đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị cho 

các cơ quan truyền thông khi  được yêu cầu và tại các cuộc họp 

báo định kỳ của Bộ. 

Các Tổng cục, Cục chuyên 

ngành, Thanh tra Bộ 

 

Văn phòng Bộ, Trung tâm 

Tin học và Thống kê. 
Trong năm 

4.3 
Phối hợp chặt chẽ với  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội 

Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng 

Chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh 

Cục Quản lý chất lượng 

NLS&TS 

- Tổng cục, Cục chuyên 

ngành, Trung tâm Tin học 

và Thống kê; 

Trong năm 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

doanh nông sản an toàn giai đoạn 2021 -20215 và chỉ đạo các 

cấp triển khai hiệu quả 

- Ban Quản lý ATTP; Sở 

NN&PTNT các tỉnh, 

thành phố 

5 Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm 

5.1 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát trên diện 

rộng sản phẩm nông lâm thủy sản rủi ro cao; kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra, ưu tiên thanh tra đột xuất cơ sở buôn bán thuốc 

bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông 

sản, thủy sản tươi sống; chợ đầu mối nông sản thực phẩm an 

toàn.; truy xuất và xử lý triệt để trường hợp vi phạm theo quy 

định.  

Thanh tra Bộ; Các Tổng 

cục, Cục chuyên ngành 

 

Ban Quản lý ATTP ,Sở 

NN&PTNT các tỉnh, 

thành phố 

Trong năm 

5.2 

Tổ chức triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

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

toàn thực phẩm và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

30/10/2018 quy định phương thức quản lý 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. 

Ban Quản lý ATTP ,Sở 

NN&PTNT các tỉnh, thành 

phố 

Các Tổng cục, Cục 

chuyên ngành 

 

Trong năm 

5.3 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Công an và 

các Bộ, Ngành liên quan điều tra, thanh tra, triệt phá các đường 

dây nhập lậu; các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, 

thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục được phép 

sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 

Thanh tra Bộ, Các Tổng 

cục, Cục quản lý chuyên 

ngành  

 

Ban Quản lý ATTP, Sở 

NN&PTNT các tỉnh, 

thành phố 

Trong năm  

6 Phát triển thị trường nông lâm thủy sản    
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

6.1 

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.  

Các Tổng cục, Cục quản lý 

chuyên ngành (theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao) 

Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ 

KHCN&MT, Thanh tra 

Bộ  

Trong năm 

6.2 

Phối hợp với các Bộ, Ngành, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo 

gỡ các khó khăn, vướng mắc trong xuất khẩu nông lâm thủy 

sản. 

Các Tổng cục, Cục chuyên 

ngành 

Vụ Hợp tác quốc tế; Cục 

Chế biến và Phát triển thị 

trường NLTS 

Trong năm 

6.3 

Tổ chức các hội nghị phổ biến quy định thị trường, các rào cản 

(TBT, SPS) của các nước nhập khẩu cho người dân/doanh 

nghiệp, kết nối sản xuất – tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy 

sản. 

Cục Chế biến và Phát triển 

thị trường NLTS 

Các Tổng cục, Cục 

chuyên ngành; Vụ HTQT 
Trong năm 

7 Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực    

7.1 

Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tổ chức lực lượng quản lý 

chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường đáp ứng 

yêu cầu tình hình mới. 

Các Tổng cục, Cục quản lý 

chuyên ngành, Thanh tra 

Bộ 

Ban Quản lý ATTP, Sở 

Nông nghiệp &PTNT các 

tỉnh, thành phố 

Trong năm 

7.2 
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản 

lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP. 

Các Tổng cục, Cục quản lý 

chuyên ngành, Thanh tra 

Bộ 

Ban Quản lý ATTP, Sở 

Nông nghiệp &PTNT các 

tỉnh, thành phố 

Trong năm 

7.3 

Tổ chức đánh giá, cấp đăng ký, chỉ định; giám sát, kiểm tra các 

cơ sở được cấp đăng ký, được chỉ định cung ứng dịch vụ đảm 

bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP; kịp thời phát hiện, 

xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định. 

Các Tổng cục, Cục quản lý 

chuyên ngành, Thanh tra 

Bộ 

Ban Quản lý ATTP, Sở 

Nông nghiệp &PTNT các 

tỉnh, thành phố 

Trong năm 

7.4 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện 

thực hiện thủ tục hành chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

Các Tổng cục, Cục quản lý 

chuyên ngành, Thanh tra 

Bộ, Trung tâm Tin 

Ban Quản lý ATTP, Sở 

Nông nghiệp &PTNT các 

tỉnh, thành phố 

Trong năm 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

doanh thực phẩm; đặc biệt trong việc truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm nhằm nâng cao năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm 

trong các chuỗi giá trị nông sản. 

học&TK, Văn phòng Bộ 
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