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Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng tại Thông báo số 646/TB-BNN-VP 

ngày 21/01/2020 về việc duy trì chế độ báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết về công 

tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; 

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã hoàn thiện báo cáo 

công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP tháng 3,4, kế hoạch tháng 5/2020 

(xin xem báo cáo gửi kèm). Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng tại cuộc 

họp giao ban công tác quản lý chất lượng, ATTP tháng 2, kế hoạch tháng 3,4 

Tổng cục Thủy sản đã đề xuất trình bày báo cáo chuyên đề “Công tác quản lý 

giống thủy sản đảm bảo chất lượng trong nuôi trồng thủy sản bền vững” tại cuộc 

họp giao ban tới đây. 

Kính trình Thứ trưởng xem xét, chỉ đạo họp giao ban tháng về công tác 

quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản./. 

    
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Tổng cục Thủy sản (để c/b báo cáo); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, QLCL. 
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BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,  

ATTP nông lâm thủy sản tháng 3,4 và kế hoạch tháng 5/2020 
(Phục vụ cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm sản) 

–––––––––––––––––––––––––––– 

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT THÁNG 3,4/2020  

1. Các Tổng Cục, Cục đã tham mưu trình Bộ ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn duy trì ổn định sản xuất nông lâm thủy sản đáp ứng nhu cầu 

lương thực thực phẩm tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19 (công văn số 2499/BNN-QLCL ngày 09/4/2020 hướng dẫn 

địa phương duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản 

trong tình hình dịch bệnh COVID-19; văn bản chỉ đạo Chi cục và các doanh 

nghiệp sản xuất, nhập khẩu cung ứng thuốc thú y đảm bảo đủ thuốc, vắc xin thú 

y để phòng, chống dịch bệnh trên động vật trước ảnh hưởng dịnh bệnh COVID-

19; văn bản số 558/TCTS-NTTS ngày 25/3/2020 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT 

thực hiện các giải pháp ổn định sản xuất, tiêu thụ tôm nước lợ ứng phó với đại 

dịch Covid-19; Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm 

về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 

(IUU) tại Quyết định số 65/QĐ-QLCL ngày 17/3/2020,…). 

 2. Do trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 có 02 

văn bản phải ban hành trong tháng 3,4 đã chậm hạn (TT về quy trình xác nhận 

dịch bệnh động vật; dịch hại thực vật; xác nhận, công bố thiên tai; TT quy định 

về quản lý thuốc thú y có chứa tiền chất, chất gây nghiện, thuốc hướng thần và 

kê đơn, đơn thuốc thú y). Ngoài ra các đơn vị mới trình Bộ trưởng xem xét để 

trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về 

chăn nuôi; tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý Nghị định xử phạt vi 

phạm hành chính về trồng trọt; trình Bộ KHCN xem xét ban hành 03 TCVN về 

Thức ăn chăn nuôi, phương pháp đánh giá rủi ro thuốc BVTV, dư lượng thuốc 

BVTV trên nông sản.  

 3. Các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương tăng cường thông tin, truyền 

thông đến người dân, doanh nghiệp: như tham mưu Bộ tổ chức 08 Hội nghị, 

cuộc họp trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn vướng 

mắc cho doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid, bình ổn giá thịt lơn, 

thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản, tổng kết an ninh lương thực, tháo gỡ 

khó khăn trong nhập khẩu giống lợn và giống vật nuôi (ngày 12/3, 18/3, 20/3, 

27/3, 17/4, 20/4); tổ chức các đoàn công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 

doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc tại cửa khẩu Quảng Ninh, Lạng Sơn; 

cung cấp thông tin cho Báo, Đài (Báo Nông nghiệp, Báo Đại biểu Nhân dân, 
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VTV, VoV...) phản ánh kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản thích ứng với Covid-19; xây dựng và phát sóng 828 bản tin trên báo, đài địa 

phương; sản xuất và phát 5.998 tờ gấp, tờ rơi, tờ dán, áp phích, sách tuyên 

truyền về các biện pháp đảm bảo sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất 

lượng, an toàn trước dịch Covid -19. 

4. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch đã tạm hoãn 

trong tháng 3,4; chỉ tập trung duy trì giám sát chất lượng, ATTP và tổ chức các 

đoàn thanh, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm chất lượng, ATTP (các 

đơn vị thuộc Bộ đã xử lý 13 vụ nhập lậu sản phẩm động vật và tiêu hủy toàn bộ 

theo quy định với tổng số tiền xử phạt là 760 triệu đồng, 39 cơ sở kinh doanh 

phân bón, thuốc BVTV với số tiền 1,3 tỷ đồng; 01 lô hàng thức ăn chăn nuôi với 

số tiền 40 triệu đồng; Các tỉnh, thành phố cũng đã kiểm tra đột xuất, phát hiện 

và  xử lý 66/1.243 cơ sở, với tổng số tiền phạt gần 400 triệu đồng). 

5. Cục QLCL đã phối hợp với Tổng cục Thủy sản, các Cục chuyên ngành 

giải quyết kịp thời các vướng mắc thúc đẩy tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 

nông lâm thủy sản tại các thị trường trọng điểm: Trung Quốc đã chấp thuận bổ 

sung 5 cơ sở bao gói và 62 cơ sở nuôi tôm sú/thẻ chân trắng;  05 cơ sở bao gói và 

55 cơ sở nuôi tôm hùm, cua sống của Việt Nam; EU chấp thuận bổ sung 02 vùng 

thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ mới; Liên bang Nga chấp thuận bổ sung 03 

doanh nghiệp Việt Nam vào danh sách được phép xuất khẩu...; đồng thời đã chỉ 

đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong 

xuất khẩu nông sản, thủy sản sang Trung Quốc, EU, Qatar, Hàn Quốc, Hoa 

Kỳ....; hoàn thiện hồ sơ bổ sung cho Ả rập xê út, chuẩn bị đón tiếp đoàn thanh 

tra EU sang kiểm tra IUU, đoàn thanh tra Hoa Kỳ sang kiểm tra tương đương 

xuất khẩu cá da trơn... 

6. Các khóa đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các 

cán bộ công chức trong Ngành nông nghiệp phải tạm hoãn trong bối cảnh dịch 

Covid nhưng các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng tài liệu, nội dung bài giảng để tổ 

chức các lớp sau khi hết dịch. Cục QLCL và Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

cũng đã tích cực trao đổi và thống nhất Quy chế phối hợp về việc đào tạo nguồn 

nhân lực, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý 

chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, sẵn sàng tổ chức lễ ký sau dịch Covid-19. 

Công tác xã hội hóa các hoạt động kiểm nghiệm vẫn được duy trì thực hiện (đã 

chỉ định 01 tổ chức thử nghiệm giống cây trồng, cấp giấy đăng ký hoạt động 

chứng nhận cho 01 tổ chức chứng nhận VietGAP, chỉ định bổ sung 01 cơ sở 

kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-

BYT-BCT-BNNPTNT...). 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5/2020 

1. Cập nhật, tham mưu Bộ chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các cơ quan 

thuộc Bộ, doanh nghiệp duy trì phòng chống dịch Covid-19 đồng thời đẩy mạnh 

khôi phục sản xuất kinh doanh, chuẩn bị gia tăng nội tiêu và xuất khẩu khi dịch 

Covid-19 từng bước được khống chế. 
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2. Tiếp tục xây dựng các văn bản QPPL theo kế hoạch tháng 4,5/2020 (02 

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi và trồng trọt (còn tồn từ 

năm 2019); 02 Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, 

tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần; kê đơn, đơn thuốc thú y và Thông tư về 

quy trình xác nhận dịch bệnh động vật; dịch hại thực vật; xác nhận, công bố 

thiên tai (tồn từ tháng 3/2020). Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ Chiến lược cho 

ngành chăn nuôi đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040. Tiếp tục xây dựng các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo Kế hoạch giai đoạn 2020 -2021. 

3. Tiếp tục phối hợp với báo Vnexpress.net và các báo đài duy trì chuyên 

mục “Nông nghiệp sạch cho người Việt Nam, cho thế giới”, phổ biến pháp luật 

chất lượng, ATTP, truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 

sản đảm bảo chất lượng, an toàn. Phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai các hoạt động Chương trình 526/CTPH-

CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông 

sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020 theo kế 

hoạch năm 2020.  

4. Tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các địa phương nhân rộng, mở rộng chuỗi cung 

ứng nông lâm thủy sản an toàn; chuẩn bị tổng kết triển khai Đề án ”Xây dựng và 

phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên 

phạm vi toàn quốc” giai đoạn 2013 – 2020 và đề xuất giải pháp phát triển chuỗi 

cung ứng nông sản an toàn trong giai đoạn mới. 

5. Duy trì thực hiện các chương trình giám sát ATTP năm 2020; triển khai 

các hoạt động thanh tra, kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch và đột xuất phục vụ 

nội tiêu và xuất khẩu. 

6. Chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về 

tái đánh giá tương đương cá tra xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Đoàn Thanh tra EC 

sang tái kiểm tra thẻ vàng; tổ chức, tham gia các đoàn công tác xử lý rào cản thị 

trường tại Ả rập xê út, Liên Bang Nga, Trung Quốc...; hỗ trợ kịp thời cho doanh 

nghiệp xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu trong bối cảnh Covid-19. 

 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS 



Phụ lục I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,  

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 2 và kế hoạch tháng 3 năm 2020 

 

STT Nhiệm vụ được giao Đơn vị được giao Kết quả thực hiện 

1 Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường rà soát, 

thống kê danh sách các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật còn tồn đọng, chưa hoàn thành theo kế 

hoạch 2019; có văn bản đôn đốc các đơn vị báo 

cáo cụ thể lý do chưa hoàn thành, dự kiến thời 

gian hoàn thành (thời gian, đơn vị chủ trì, tiến 

độ triển khai). 

Vụ Khoa học 

Công nghệ và 

Môi trường 

Cuối năm 2019 một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chưa hoàn thành đã 

được Vụ KHCN&MT phối hợp với các đơn vị rà soát, trình Bộ ban hành 

Quyết định số 4762/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/12/2019 gia hạn thời gian ban 

hành các tiêu chuẩn, QCKT này đến năm 2020; do đó hiện nay không còn tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn tồn đọng của năm 2019. Vụ KHCN&MT đề 

nghị các đơn vị tập trung nguồn lực tiếp tục triển khai xây dựng các TC, 

QCKT theo đúng Kế hoạch 2020 của Bộ.  

2 Các Tổng cục, Cục chuyên ngành ưu tiên bố trí 

nguồn lực, hoàn thành xây dựng các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm 

pháp luật theo đúng Kế hoạch của Bộ năm 

2020. 

Các Tổng cục, 

Cục chuyên 

ngành 

Theo Quyết định số 4762/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/12/2019 và Quyết định số 

3709/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/9/2018, năm 2020 các Tổng cục, Cục phải 

xây dựng và trình ban hành 32 QC, 146 TC về quản lý chất lượng VTNN, 

ATTP. Hiện các Tông cục, Cục đang khẩn trương xây dựng theo đúng lộ trình. 

Theo Quyết định số 5051/QĐ-BNN-PC ngày 30/12/2019 về xây dựng văn bản 

QPPL của Bộ năm 2020, các đơn vị phải trình Bộ ban hành 03 Thông tư liên 

quan về quản lý chất lượng VTNN, ATTP; hiện các Cục đang khẩn trương 

xây dựng, hoàn thiện trình Bộ ban hành theo Kế hoạch. 

3 Các Tổng cục, Cục chuyên ngành tăng cường 

thanh, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp 

và an toàn thực phẩm, tập trung các vùng, khu 

vực có nguy cơ cao/phát sinh các trường hợp bị 

cảnh báo ATTP; xử phạt nghiêm các hành vi vi 

phạm; kiến nghị xử phạt tăng đối với các 

trường hợp vi phạm nghiêm trọng. 

Các Tổng cục, 

Cục chuyên 

ngành 

Xin xem mục I.4 tại báo cáo nêu trên 

4 Các Tổng cục, Cục chuyên ngành đề xuất nội 

dung các báo cáo chuyên đề về mô hình chuỗi 

cung cấp thực phẩm an toàn nguồn gốc thực 

vật, động vật, thủy sản theo phạm vi quản lý; 

Các Tổng cục, 

Cục chuyên 

ngành 

- Cục Thú y đăng ký báo cáo chuyên đề: "Kết quả giám sát chỉ tiêu vi sinh vật 

và tồn dư thuốc thú y, chất cấm tại một số cơ sở giết mổ và kinh doanh cung 

cấp thịt lợn và gia cầm cho TP Hà Nội và TP HCM"; thời gian báo cáo: Quý 

IV/2020. 
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gửi về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản trước ngày 27/3/2020 để tổng hợp, báo 

cáo Lãnh đạo Bộ. 

- Cục Bảo vệ thực vật đăng ký báo cáo chuyên đề: “Kết quả thực hiện chương 

trình giám sát dư lượng thuốc BVTV trên quả vải phục vụ xuất khẩu sang 

Nhật Bản 2020”; thời gian báo cáo: Quý III/2020 

5 Tổng cục Thủy sản: 

- Dự thảo văn bản trình Bộ để trình Ban Bí thư 

về triển khai Quy định về chống đánh bắt cá bất 

hợp pháp của liên minh châu Âu (IUU); 

- Chuẩn bị đầy đủ Kế hoạch làm việc với Đoàn 

Thanh tra EC sang tái kiểm tra thẻ vàng của 

Việt Nam (hoàn thiện báo cáo kết quả khắc 

phục khuyến nghị của EC, tổ chức các đoàn 

kiểm tra việc triển khai quy định của EC về 

IUU tại các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp…). 

- Chuẩn bị tốt nội dung của các Hội nghị trong 

thời gian tới về tôm nước lợ, cá tra, hải sản khai 

thác và tư vấn khoa học công nghệ trong lĩnh 

vực thủy sản. 

Tổng cục Thủy 

sản 

 

- Nhiệm vụ IUU: Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành văn bản số 

81-CV/TW về việc tăng cường, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác 

phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy 

định, văn bản; 

- Kế hoạch làm việc với Đoàn thành tra EC sang tái kiểm  tra thẻ vàng của 

Việt Nam: Tổng cục đang triển khai trình Bộ xem xét. 

- Đối với Hội nghị tổng kết cá tra, Tổng cục Thủy sản đã hoàn thiện các dự 

thảo Tờ trình, Báo cáo tổng kết, Giấy mời, Công văn, tổng hợp BC các đơn vị. 

Dự thảo các tài liệu nói trên đã được gửi tới Thứ trưởng để báo cáo; 

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm nước lợ năm 2020 tại tỉnh 

Sóc Trăng: Ngày 02/3/2020, Tổng cục Thủy sản đã có Tờ trình 360/TTr-

TCTS-NTTS xin ý kiến Thứ trưởng về tổ chức Hội nghị. Ngày 06/3/2020, 

Tổng cục Thủy sản đã có văn bản số 396/TCTS-NTTS gửi Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp tổ chức Hội nghị. Tuy 

nhiên, ngày 10/3/2020 Bộ trưởng đã hoãn do dịch Covid – 19 tại Thông báo số 

1795/TB-BNN-VP. 

6 Cục Thú y: 

- Rà soát, điều chỉnh dự toán chi tiết triển khai 

các hoạt động về an toàn thực phẩm từ nguồn 

Chương trình mục tiêu y tế dân số đảm bảo tính 

khả thi. 

- Triển khai hoạt động phòng chống dịch cúm 

gia cầm, giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra 

theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt. 

Cục Thú y Hiện nay, Cục Thú y đã hoàn thiện Đề cương và dự toán chi tiết thực hiện 

nhiệm vụ về ATTP (giám sát, thanh, kiểm tra...) và đang thực hiện các thủ tục 

trình Bộ phê duyệt Dự toán để triển khai thực hiện các hoạt động này.  

* Đối với hoạt động phòng chống dịch cúm gia cầm (CGC), Cục Thú y đã 

triển khai các nhiệm vụ sau: 

- Thành lập trên 40 đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ trực tiếp đến địa phương có 

dịch (Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ) và các đoàn công tác do Lãnh đạo Cục 

Thú y, Lãnh đạo Chi cục Thú y vùng đến tất cả các tỉnh, thành phố có dịch để 

hướng dẫn tổ chức chống dịch CGC. Tổ chức điều tra, lấy mẫu xét nghiệm tất 

cả các ổ dịch CGC, kể cả các hộ chăn nuôi xung quanh để kịp thời phát hiện, 

xử lý tất cả các đàn gia cầm dương tính; đồng thời tổ chức lấy mẫu tại 39 chợ 

buôn bán gia cầm của 13 tỉnh, thành phố để cảnh báo nguy cơ lưu hành vi rút 

CGC. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng gần 91 triệu liều vắc xin CGC cho 63 
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tỉnh, thành phố để tiêm phòng đàn gia cầm. Dự kiến trong năm 2020, các 

doanh nghiệp có thể cung ứng 500 triệu liều; trong đó vắc xin sản xuất trong 

nước 200 triệu liều Navet-Vifluvac và Navet-Fluvac 2 của Công ty Navetco. 

- Đang tập trung hỗ xây dựng chuỗi sản xuất thịt gà cho các địa phương, 

doanh nghiệp: Công ty Phú Gia tại Thanh Hóa, Công ty TNHH Koyu & 

Unitek tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại TP. Hồ Chí 

Minh và Bình Phước (trung bình mỗi tuần sản xuất được 1 triệu con gà). 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương (VTV, VTC, VOV, 

Báo Nhân dân, Báo Nông nghiệp,…) và địa phương tuyên truyền vận động 

người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc 

bệnh CGC nhằm giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan; hướng 

dẫn người chăn nuôi các biện pháp an toàn sinh học; tiêm vắc xin phòng bệnh 

gia cầm, vệ sinh tiêu độc khử trùng để phòng bệnh. 

Kết quả tính đến ngày 31/3/2020, cả nước chỉ còn 04 ổ dịch CGC A/H5N6 tại 

04 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nghệ An và 01 ổ dịch CGC 

A/H5N1 tại tỉnh Tiền Giang chưa qua 21 ngày); các ổ dịch nhỏ lẻ (1 hộ) được 

phát hiện và xử lý kịp thời, không lây lan. 

* Đối với hoạt động giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra: Cục Thú y hiện nay 

đã đề xuất Bộ cấp kinh phí giám sát dịch bệnh năm 2020 theo Quyết định số 

1038/QĐ-BNN-TY ngày 29/3/2017 nhưng đến nay chưa được Bộ cấp kinh phí 

để triển khai thực hiện. Do vậy, từ đầu năm đến nay Cục Thú y chưa triển khai 

thực hiện chương trình giám sát nêu trên. 

7 Cục Chăn nuôi đề xuất giải pháp tái đàn lợn 

sau dịch tả lợn châu Phi, đẩy mạnh mô hình 

chăn nuôi lợn an toàn, quy mô lớn...; đề xuất 

giải pháp kiểm soát giá thịt lợn và môi trường 

chăn nuôi. 

Cục Chăn nuôi - Về tài chính: Các định chế tài chính cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

người chăn nuôi tiếp cận nguồn vay; cần có ưu đãi về lãi suất và tín chấp để 

cho người chăn nuôi vay vốn tái đàn lợn.  

- Kiểm soát dịch bệnh: Các địa phương/cơ quan chuyên môn từ TW đến địa 

phương tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh truyền 

nhiễm (đặc biệt là DTCP) trong hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ để 

ổn định tình hình, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả thì mới khuyến khích người 

dân tái đàn lợn. 

- An toàn sinh học + An toàn nguồn giống: Các cơ sở chăn nuôi cần đảm 

bảo an toàn sinh học thì mới tái đàn lợn; phải tìm hiểu thông tin về nguồn 
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giống lợn đảm bảo chất lượng, an toàn dịch bệnh, kiểm dịch đầy đủ trước khi 

mua giống; những đàn lợn mới nhập cần phải nuôi cách ly 2-3 tuần trong một 

khu chuồng riêng để theo dõi trước khi cho vào khu nuôi chung; thường xuyên 

tiêu độc khử trùng và thực hiện công tác an toàn sinh học trong và ngoài trại 

chăn nuôi. 

- Phát triển mạnh liên kết chuỗi: Các địa phương khuyến khích và hỗ trợ 

xây dựng liên kết chuỗi; các doanh nghiệp giết mổ & chế biến, các cơ sở chăn 

nuôi  chủ động xây dựng liên kết theo chuỗi để hạn chế rủi ro thị trường. 

Ngoài việc nhập khẩu một phần thịt lợn và yêu cầu các doanh nghiệp chăn 

nuôi lớn giảm giá bán lợn, cần khuyến khích người dân tăng tiêu thụ thịt gia 

cầm (hiện giá gia cầm khá rẻ); Khi tái đàn thành công thì cung-cầu sẽ cân đối 

dần, giá thịt lợn sẽ giảm dần. 

8 Cục Bảo vệ thực vật:  

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào 

(phân bón, thuốc bảo vệ thực vật); xử lý dứt 

điểm các trường hợp phân bón giả báo chí đã 

nêu. 

 

Cục Bảo vệ thực 

vật 

- Cục BVTV vẫn đang tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát việc nhập khẩu, 

sản xuất, buôn bán thuốc BVTV, phân bón, tuy nhiên do tình trạng dịnh bệnh 

Covid-19 nên việc triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra tạm thời chưa thực 

hiện, khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra, 

kiểm tra. 

 - Đối với các trường hợp buôn bán phân bón bị các lực lượng chức năng các 

địa phương phát hiện mà báo chí nêu, đều là các trường hợp đã bị cơ quan 

chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, và được công khai trên 

phương tiện truyền thông để mọi người dân được biết. Cục BVTV cũng chủ 

động tổng hợp, lập danh sách các doanh nghiệp sản xuất cung ứng sản phẩm 

phân bón này để thanh tra, kiểm tra đột xuất trong thời gian tới, nếu phát hiện 

vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

- Hướng dẫn doanh nghiệp đảm bảo quy trình 

thông quan thuận lợi trong xuất khẩu sản phẩm 

nguồn gốc thực vật sang thị trường Trung 

Quốc, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ khi có 

vướng mắc phát sinh.  

Cục Bảo vệ thực 

vật 

Các đơn vị kiểm dịch thực vật thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho các doanh nghiệp làm thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu. 

9 Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp khi đoàn công 

tác của cơ quan thanh tra và ATTP Hoa Kỳ 

thông báo sang đánh giá duy trì công nhận 

tương đương cá da trơn Việt Nam xuất khẩu 

Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm 

sản và thủy sản 

Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm (FSIS) -Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 

(USDA) đã có văn bản thông báo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới virut Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp, vì vậyhoãn tổ 

chức Đoàn công tác của FSIS sang đánh giá việc duy trì hệ thống kiểm soát vệ 

sinh an toàn thực phẩm cá da trơn Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo kế 
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sang Hoa Kỳ để có kết quả tốt nhất. hoạch dự kiến từ ngày 02-13/3/2020. Cục Quản lý CL NLS&TS cũng đã có 

công văn số 261/QLCL-CL1 ngày 28/2/2020 thông báo tới Sở NN&PTNT các 

tỉnh/thành phố và các đơn vị có liên quan được biết. 

10 Trung tâm Khuyến nông quốc gia tiếp tục 

hướng dẫn, phổ biến quy trình mô hình sản 

xuất đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm 

cho người dân. 

Trung tâm 

Khuyến nông 

quốc gia 

TTKN đã có văn bản gửi các Tổng cục, Cục (số 127/KN-TTTT ngày 

07/4/2020) trong đó đề nghị phối hợp cung cấp các thông tin về các quy trình 

kỹ thuật, giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới, giải pháp công nghệ cần được 

khuyến cáo, tuyên truyền để hướng dẫn người dân thực hiện. 

Hiện Trung tâm đang tiếp tục tổ chức thông tin tuyên truyền về kỹ thuật trồng 

troṭ, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản theo VietGAP, ATSH, ATDB; 

phòng chống dic̣h bêṇh cho cây trồng, vật nuôi góp phần nâng cao chất lượng, 

đảm bảo ATTP cho người dân. Đã triển khai chương trình “Hỏi đáp trên đồng 

về Chăn nuôi an toàn sinh học” vào ngày 04/3/2020, tại huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp. Đã phối hợp với FAO xây dựng chương trình và sẽ tổ chức 

tâp̣ huấn cho cán bô ̣ ky ̃ thuâṭ về kháng kháng sinh (AMR) và giảm sử dụng 

kháng sinh (AMU) trong chăn nuôi. 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THUỶ SẢN TOÀN NGÀNH 4 

THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

Chỉ tiêu 
TH 4 tháng/2019 Ư.TH 4 tháng/2020 % so sánh 2020/2019 

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị 

A 1 2 9 10 11 12 

XUẤT KHẨU             

 Tổng kim ngạch XK   12.542   11.924   95,1% 

1. Nông sản chính, 

trong đó:   6.040   5.766   95,5% 

Cà phê 631 1.091 654 1.107 103,7% 101,5% 

Cao su 414 555 267 383 64,6% 68,9% 

Sảm phẩm từ cao su   230   251   109,4% 

Gạo 2.081 891 1.917 886 92,1% 99,5% 

Chè 36 62 35 53 97,7% 85,9% 

Hạt điều 115 910 137 948 119,4% 104,2% 

Hạt tiêu 108 283 117 249 108,3% 88,0% 

Hàng rau quả    1.401   1.257   89,7% 

Trong đó: Quả   1.184   952   80,4% 

Rau   193   203   105,0% 

Sắn và sản phẩm từ 

sắn 916 351 1.021 349 111,5% 99,5% 

Trong đó: Sắn 199 40 294 65 147,9% 162,6% 

Thức ăn gia súc và 

nguyên liệu   203   212   104,7% 

Phân bón các loại 206 64 245 71 119,2% 110,2% 

2. Thuỷ sản   2.420   2.177   90,0% 

Trong đó: Tôm   849   748   88,2% 

Cá 

tra   617   420   68,1% 

3. Chăn nuôi   197   150   76,2% 

4. Lâm sản chính, 

trong đó:   3.294   3.423   103,9% 

Quế   36   38   105,5% 

Gỗ & sản phẩm gỗ   3.114   3.224   103,5% 

Trong đó: SP gỗ   2.201   2.206   100,2% 

SP mây, tre, cói, thảm   145   162   111,8% 
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