
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

  NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

   

Số:             /QLCL-KHTC 
V/v báo cáo tổng kết công tác QLCL 

VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng 

 công tác quản lý ATTP năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       

Hà Nội, ngày       tháng      năm  

                              

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố: 

Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

chuẩn bị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư 

nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020, đề xuất kế hoạch 

trọng tâm năm 2021, Cục Quản lý chất lượng đề nghị Quý cơ quan như sau: 

1. Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông 

nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020 và đề xuất kế hoạch trọng 

tâm năm 2021 kèm theo kết quả triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 (Quyết định số 134/QĐ-BNN-

QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT), cụ thể: 

- Biểu mẫu báo cáo: Theo Phụ lục đính kèm công văn số 8929/BNN-QLCL 

ngày 27/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (đã được đăng tải trên website 

của Cục: http://www.nafiqad.gov.vn/cong-van-so-8929bnnqlcl-ngay-27112019-

vv-sua-doi-bieu-mau-bao-cao-chuyen-de-dinh-ky-ve-cong-tac-quan-ly-chat-

luong-vtnn-attp-nong-lam-thuy-san_t221c311n4973). 

- Thời hạn: Báo cáo gửi về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản (đồng gửi qua email: kieuminh.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 15/12/2020. 

2. Tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản 

của địa phương và gửi hồ sơ, kết quả tự đánh giá, chấm điểm qua Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản (đồng gửi qua email: 

vanngoc.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 15/12/2020 theo quy định tại Quyết định 

số 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 
Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, KHTC.   

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp  
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