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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:            

Về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế 

trong công tác quản lý chất lượng, an 

toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

năm 2019.      

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng 6 năm 2020 

 

 

              Kính gửi:  
 

         - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

         - Chi cục Thủy sản; 

         - Chi cục Chăn nuôi Thú y; 

         - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

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

         - Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

           

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh Ủy tại văn bản số 7221-CV/TU ngày 

19/3/2020 về báo cáo kết quả xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông 

lâm thủy sản, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có báo cáo số 158/BC-UBND 

ngày 9/6/2020 về kết quả đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm 

nông lâm thủy sản năm 2019: 

- Kết quả do Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá, xếp hạng về công tác 

quản lý ATTP nông lâm thủy sản năm 2019 của tỉnh đạt 73/100 điểm; xếp hạng 

thứ 35/64 tỉnh thành. 

  - Tổng số điểm bị trừ 27/100 điểm tập trung vào 02 nhóm tiêu chí: công 

tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về ATTP (bị trừ 

8/15 điểm) và công tác thanh kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm (bị trừ  19/60 

điểm). 

  - Nguyên nhân bị trừ điểm (chi tiết ở bảng phụ lục 1 kèm theo) 

  Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2019 đồng thời nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản trong năm 2020, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị:  

  1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

  - Tăng cường quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Thông tư 

17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT; khắc phục các tồn tại, 

hạn chế trong năm 2019 (chi tiết ở phụ lục 1 kèm theo). 

  - Quy trình, nội dung, cách thức thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

có văn bản số 1614/SNN-QLCL ngày 6/6/2020 hướng dẫn UBND địa phương 
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triển khai công tác quản lý các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm. 

  2. Các đơn vị: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, 

Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn 

vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao (chi tiết ở phụ lục 1 kèm theo). 

  3. Giao Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đầu 

mối tổng hợp tham mưu Sở: Báo cáo định kỳ (hàng tháng, 6 tháng và báo cáo 

năm) về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy 

sản; Báo cáo đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản hàng 

năm theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

4. Nội dung và chế độ báo cáo:  

 UBND địa phương và các đơn vị gửi báo cáo đồng thời gửi kèm các tài 

liệu chứng minh về Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản để 

tổng hợp trình Sở ban hành, cụ thể: 

- Báo cáo tháng trước ngày 15 hàng tháng; báo cáo 6 tháng trước ngày 

10/6; báo cáo năm trước ngày 05/12 hàng năm. Nội dung báo cáo:  

+ UBND các địa phương: báo cáo các nội dung triển khai thực hiện 

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT (theo văn bản hướng dẫn số 1614/SNN-QLCL 

ngày 6/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) đồng thời báo cáo theo biểu mẫu ở 

phụ lục 2 kèm theo văn bản này. 

+ Các đơn vị trực thuộc Sở: báo cáo các nội dung theo văn bản số 

8929/BNN-QLCL ngày 27/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về báo cáo 

công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản. 

- Báo cáo đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản 

hàng năm theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT: trước ngày 05/12 hàng 

năm, nội dung và biểu mẫu báo cáo theo phụ lục 3 kèm theo văn bản này. 

  Đề nghị UBND các địa phương và các đơn vị trực thuộc Sở triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:       
- Như trên (thực hiện);     

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo); 
- UBND tỉnh BRVT (báo cáo); 

- Sở Y tế (phối hợp); 

- Sở Công thương (phối hợp); 

- Sở Khoa học Công nghệ (phối hợp); 

- Phòng nông nghiệp các huyện: Long Điền, 

Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức (thực hiện); 

- Phòng kinh tế: huyện Côn Đảo, Thị xã Phú Mỹ, 

Tp. Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa (thực hiện); 

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (phối hợp); 

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh BRVT (phối hợp); 

- Lưu: VT, Vân, Phương, Lương (31 bản). 
  (19/6/2020)   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Trần Văn Cường 

 



3 

 

 

 

 

 

              

 

 

 
 

 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-06-23T14:30:10+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Trần Văn Cường<cuongtv@sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-06-23T14:32:14+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở NN và PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sonnptnt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-06-23T14:32:19+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở NN và PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sonnptnt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-06-23T14:32:20+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở NN và PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sonnptnt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




