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Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Kế hoạch) 

    

 Phúc đáp công văn số 7648/BNN-KH ngày 15/11/2021 của Vụ Kế hoạch 

về việc báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo phân 

công tại Quyết định số 1308/QĐ-BNN-KH ngày 13/4/2018 phê duyệt kế hoạch 

hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành 

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

thủy sản báo cáo như sau: 

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao  

1. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ ”Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi khép kín, áp dụng 

chương trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hệ thống kiểm soát chất lượng 

tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao và sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ, 

bảo đảm ATTP” (Cục Kinh tế hợp tác&PTNT chủ trì):  

- Cục đã chủ trì, phối hợp các địa phương triển khai Đề án “Xây dựng 

và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn”. Kết quả 

đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã triển khai xây dựng và 

phát triển mô hình chuỗi; tính đến hết tháng 11/2021 có 1644 chuỗi (tăng 5388 

chuỗi so với năm 2018) đã kiểm soát theo chuỗi (giảm 183 địa điểm so với năm 

2018) với sự tham gia của một số tập đoàn lớn (Dabaco, Ba Huân, Saigon Coop, 

San Hà ....). 

- Cục đã phối hợp với các Cục chuyên ngành tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn 

các địa phương tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, kiểm soát ATTP ngay từ 

các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển nông sản thực 

phẩm an toàn trên toàn quốc: tính đến nay cả nước đã có 463 nghìn ha cây 

trồng được chứng nhận VietGAP và tương đương (tăng 33 nghìn ha so với năm 

2020) với 6211 doanh nghiệp được chứng nhận (tăng 166 cơ sở so với năm 

2020); diện tích nuôi trồng thủy sản là 16.991 ha được cấp chứng nhận 

VietGAP và tương đương (tăng 1.158 ha so với năm 2020); 924 trang trại và 

1.249 hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP; cả nước có 65,1% xã đạt 

chuẩn nông thôn mới (năm 2020 là 60,8%) và đều đảm bảo tiêu chí tỷ lệ hộ gia 

đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ đúng các quy định về 

đảm bảo an toàn thực phẩm. 



2. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ "Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm theo hướng quy định rõ các điều 

cấm và tăng chế tài xử lý; khắc phục tình trạng chồng chéo, không rõ trách 

nhiệm trong phân công quản lý ATTP; tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi 

pháp luật (2018-2021)”:   

Việc rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

chất lượng, ATTP đã được triển khai theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, tăng 

cường chế tài xử lý đối với các vi phạm về chất lượng, ATTP và làm rõ phân 

công nhà nước về quản lý ATTP, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và 

doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Đến nay, hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP đã cơ bản được hoàn 

thiện theo hướng cải cách hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào 

sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và hài hòa với chuẩn mực quốc 

tế. Cụ thể từ năm 2018 đến nay Cục đã triển khai một số hoạt động sau: 

- Đã tham mưu Bộ các nội dung gửi Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ 

để hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định (Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 sửa đổi 

Nghị định 178/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành 

chính về ATTP; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ để tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc trong xã hội hóa tổ chức kiểm nghiệm, chứng nhận). Năm 2021, Cục 

đã phối hợp với Cục ATTP đề xuất các nội dung cần sửa đổi trong Luật An toàn 

thực phẩm (VB số 325/QLCL-TTPC ngày 22/3/2021); tham mưu trình Bộ ký 

gửi 02 văn bản gửi Bộ Y tế về góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực 

phẩm (CV số 3910/BNN-QLCL và 5564/BNN-QLCL ngày 01/9/2021); góp ý 

gửi Vụ KHCN&MT tổng hợp trình Bộ ký gửi Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng về đánh giá những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Luật Tiêu 

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (CV số 

6006/BNN-KHCN ngày 22/9/2021). 

- Phối hợp Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

13/4/2020 thay thế Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính 

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

phẩm trong tình hình mới. 

- Đã trình Bộ ban hành 06 Thông tư về công tác quản lý chất lượng, ATTP, 

bao gồm: Thông tư số 07/2018/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2018 Quy định về 

kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm; Thông tư số 16/2018/TT-

BNNPTNT ngày 29/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an 

toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu; thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 



13/2/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-

BNNPTNT ngày 12/11/2013; 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 tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 

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 thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 30/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-

BNNPTNT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 

toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư 

28/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 về quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm 

nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản.Năm 2019, Cục 

QLCL đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng ký 02 Thông tư Thông tư quy định 

về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thay thế 

Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT, Thông 

tư ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (thay thế Thông tư số 

14/2018/TT-BNNPTNT); đang gửi xin ý kiến rộng rãi dự thảo và đăng trên cổng 

thông tin Chính phủ để lấy ý kiến góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 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 thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

3. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ "Đến hết năm 2021 cơ bản hoàn thành các 

quy chuẩn kỹ thuật chính về ATTP cho các nhóm đối tượng và phù hợp với 

chuẩn mực quốc tế (2018-2021)” (Vụ KHCN&MT chủ trì): 

Từ năm 2018 đến nay, Cục đã tập trung rà soát, xây dựng các QCVN, 

TCVN phục vụ công tác quản lý chất lượng, ATTP như sau:  

- Trình ban hành 02 quy chuẩn Việt Nam: QCVN 02-30:2018: Chợ đầu 

mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm và 

QCVN 02-31:2018: Yêu cầu đảm bảo ATTP đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực 

phẩm có nguồn gốc động vật.  

- Trình ban hành 07 tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN 12429:2018: Thịt mát - 

Phần 1: Thịt lợn; TCVN 12608 : 2019: Chuẩn bị mẫu và phân tích hàm lượng 

nước trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh; TCVN 12614: 2019: Sản phẩm 

thủy sản – Tôm sú, tôm thẻ chân trắng – Yêu cầu chất lượng, an toàn thực 

phẩm; TCVN 12710:2019: Sản phẩm thủy sản – Nhuyễn thể luộc nguyên con – 

Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 7046:2019: Thịt tươi -Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 12429-

2:2020 ”Thịt mát – Phần 2. Thịt trâu, bò”; TCVN12429-3:2021: “Thịt mát – 

Phần 3. Thịt gia cầm”). 

II. Các tồn tại, khó khăn 



1) Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh, liên kết với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ở nhiều địa phương còn 

chậm dẫn đến sản lượng, quy mô liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực 

phẩm an toàn còn hạn chế. 

2) Tổ chức bộ máy làm công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, ATTP nông 

lâm thủy sản tại các địa phương biến động, không đồng nhất. Nguồn lực tại các 

địa phương chưa đáp ứng để triển khai đầy đủ các nhiệm vụ quản lý, thanh tra 

về ATTP theo phân công, phân cấp. 

3) Ở một số địa phương việc phổ biến, vận động cơ sở sản xuất kinh doanh 

nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định về đảm bảo ATTP chưa đầy đủ, thường 

xuyên; việc giám sát, kiểm tra chưa đầy đủ, kịp thời; chưa chuyển biến mạnh 

sang thanh tra đột xuất để phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm. 

4) Các rào cản kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản 

ngày càng chặt chẽ, phức tạp. Việc xuất khẩu nông sản, thủy sản sang EU, 

Trung Quốc (là thị trường lớn, quan trọng) tiếp tục gặp khó khăn khi EU duy trì 

thẻ vàng đối với hải sản và Trung Quốc chuyển sang tăng cường kiểm soát nhập 

khẩu theo chính ngạch. Đặc biệt trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, 

hoạt động kết nối chuỗi cung ứng bị gián đoạn, đơn hàng giảm do cầu giảm, giá 

sản xuất, đặc biệt logistics, vận chuyển tăng dẫn đến nhiều khó khăn, đặc biệt 

đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

III. Đề xuất nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

1) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ quan thuộc Bộ, doanh 

nghiệp tập trung trong phòng chống dịch Covid-19 đồng thời đẩy mạnh sản xuất 

kinh doanh, gia tăng nội tiêu và xuất khẩu trong tình hình mới; 

2) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, qui chuẩn 

kỹ thuật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo ATTP hài hòa với các 

chuẩn mực quốc tế và tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu 

tư sản xuất, kinh doanh, liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng 

cao, đảm bảo ATTP; 

3) Mở rộng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu 

cơ gắn với hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông 

lâm thủy sản chất lượng, an toàn; 

        4) Phối hợp với Báo, đài phổ biến pháp luật, thông tin quản lý chất lượng, 

đảm bảo ATTP và truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 

sản đảm bảo chất lượng, an toàn. Phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ, Hội Nông 

dân triển khai Chương trình phối hợp số 01/2021/CTPH-CP-HNDVN-

HLHPNVN "tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm 

chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-

2025”; Tổ chức triển khai các Chương trình phối hợp với Uỷ ban Nhân dân TP 

Hà Nội, với Bộ Công Thương theo Kế hoạch. 

        5) Triển khai diện rộng Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT. Tiếp tục duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ 



sinh ATTP nông lâm thủy sản; Kịp thời cảnh báo, xử lý, tổ chức thanh tra đột 

xuất, xử lý vi phạm. 

        6) Chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm; kịp thời kiểm tra, xác 

minh, cung cấp thông tin chính xác cho người tiêu dùng, tránh để người dân 

thiếu thông tin dẫn đến hiểu lầm, hoang mang. Tiếp tục hợp tác quốc tế; xử lý 

các vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thủy sản, 

đặc biệt là thị trường Trung Quốc trong bối cảnh tác động của dịch Covid - 19. 

        7) Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực 

quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường đáp ứng yêu cầu 

tình hình mới. 

Kính gửi Vụ Kế hoạch tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để báo cáo); 
- Lưu VT, KHTC. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 
 

 


		2021-11-23T13:15:57+0700


		2021-11-23T13:36:25+0700


		2021-11-23T13:36:25+0700


		2021-11-23T13:36:25+0700


		2021-11-23T13:36:25+0700


		2021-11-23T13:36:25+0700




