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  THÔNG BÁO 

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 9 và kế hoạch tháng 10/2019 

                                            

 

Ngày 18/10/2019, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp giao 

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

lâm thủy sản tháng 9 và kế hoạch tháng 10/2019. Tham dự cuộc họp có đại diện 

Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn;  

Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản tháng 9 và kế hoạch tháng 10/2019; ý kiến của các đại 

biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận như sau:  

Trong tháng 9 năm 2019, các đơn vị liên quan trong Ngành đã triển khai 

tích cực các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ trong Kế hoạch đã đề ra, trong tháng 10 và các tháng cuối năm 2019, 

Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Vụ Pháp chế có văn bản đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng, 

trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng kế hoạch đặt ra; đặc 

biệt, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Chế biến và Phát triển 

thị trường nông sản cần tập trung nguồn lực, hoàn thiện, trình ban hành Thông 

tư quy định tiêu chí kinh tế trang trại, Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/08/2018 về nông nghiệp hữu cơ. 

 2. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường có văn bản đôn đốc các đơn vị 

báo cáo tiến độ xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn (đơn vị chủ trì, các bước đã 

hoàn thành/chưa hoàn thành/ đáp ứng đúng/ không đúng kế hoạch đặt ra, khó 

khăn, vướng mắc, đề xuất với Bộ...) và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ tại các 

cuộc họp giao ban. 

3. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì, phối hợp với 

Tổng cục Thủy sản, các Cục chuyên ngành, Văn phòng Bộ chủ động thông tin, 

truyền thông về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển chuỗi cung 

ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, đặc biệt những kết quả nổi bật về 
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công tác quản lý chất lượng, ATTP của Ngành nông nghiệp sau khi Nghị quyết 

số 43/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 21/6/2017; lưu ý lựa chọn các 

kênh truyền thông uy tín, người dân dễ tiếp cận, phạm vi bao phủ rộng như kênh 

VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam hoặc cung cấp thông tin trực tiếp đến các Đại 

biểu quốc hội qua Báo Đại biểu Nhân dân. 

4. Tổng cục Thủy sản, Cục Quản lý CLNLTS tiếp tục tổ chức các đoàn rà 

soát công tác chuẩn bị của doanh nghiệp xuất khẩu hải sản vào EU để đảm bảo 

đón thanh tra EC về IUU trong tháng 11 được thành công. 

5. Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y chủ trì tổ chức 02 đoàn công tác tại 02 

tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp 

trong xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm. 

6. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trình Bộ văn bản đôn 

đốc địa phương ưu tiên nguồn lực quy hoạch vùng sản xuất an toàn, phát triển số 

lượng, quy mô chuỗi cung ứng nông sản an toàn. 

7. Các Tổng cục, Cục tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo về quản lý chất 

lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm cho các cán bộ, doanh nghiệp. 

Đồng thời trả lời các kiến nghị, vướng mắc của địa phương theo lĩnh vực được 

phân công phụ trách (đã được Cục QLCL tổng hợp tại Phụ lục kèm theo báo cáo 

giao ban hàng tháng của Bộ) và gửi về Cục QLCL để đăng tải lên website, 

thông báo rộng rãi cho các đơn vị được biết. 

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- Các Vụ: PC, TCCB, KHCN, KH, TC; 

- TTr Bộ; VP Bộ; TCTS; TTKNQG;  

 - Các Cục: QLCL, CN, TT, BVTV, TY, CB, KTHT;  

- Lưu: VT, TH. 

  TL. BỘ TRƯỞNG 

   CHÁNH VĂN PHÒNG              

                  

 

 

                

 Lê Văn Thành 
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