BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
–––––––––––––––––––
Số: 743 /QLCL-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm2020

V/v báo cáo kiểm điểm công tác
chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi:
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Kế hoạch.

Phúc đáp công văn số 3525/BNN-VP ngày 27/5/2020 của Văn phòng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và công văn số 284/KH-TH ngày
28/5/2020 của Vụ Kế hoạch về việc báo cáo công tác kiểm điểm chỉ đạo, điều
hành 6 tháng đầu năm 2020, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
báo cáo như sau:
Nhằm tiếp tục triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ
về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP), trong 6 tháng đầu
năm 2020, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tập trung nguồn
lực, chỉ đạo triển khai đầy đủ và toàn diện các nhiệm vụ được giao, cụ thể như
sau:
I. Kết quả công tác kiểm điểm, chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm
2020
1. Chỉ đạo tăng cường công tác tham mưu hoàn thiện hệ thống chính
sách pháp luật và tổ chức thực thi hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng, an
toàn thực phẩm:
- Cục đã tham mưu Bộ phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công thương 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; trình Bộ ban
hành 02 Kế hoạch (hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông
nghiệp năm 2020 và thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp
tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình
hình mới), 01 Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm
cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ;
- Cục cũng đã ban hành 01 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) (Quyết định số 65/QĐ-QLCL ngày 17/3/2020); và
các văn bản chỉ đạo sản xuất trước tình hình dịch bệnh Covid-19 (báo cáo về

tình hình hàng thủy sản tồn kho, những khó khăn, vướng mắc trong việc tiêu thụ
và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm giảm hàng tồn kho; tình hình cung
ứng một số thực phẩm nông lâm thủy sản thiết yếu cho thành phố Hà Nội; giải
pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản;...).
- Phối hợp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây
dựng và triển khai kế hoạch năm 2020 thực hiện Chương trình 526/CTPH-CPHNDVN-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.
- Cục tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối, tham mưu Bộ chỉ đạo thực hiện
và định kỳ báo cáo Chính phủ kết quả triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị,
Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ về công tác bảo đảm ATTP như Chỉ thị
số 08 của Ban Bí thư khóa XI, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị
quyết số 43/2017/QH 14; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực
phẩm... Chủ trì tổ chức đánh giá chấm điểm công tác quản lý ATTP nông lâm
thủy sản của các địa phương năm 2019.
- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời các kiến nghị
liên quan đến công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản của các cơ
quan địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và của người
dân.
- Chỉ đạo tổ chức xây dựng 02 tiêu chuẩn “Thịt mát – Thịt gia cầm” và
“Thịt mát – Thịt trâu bò” theo đúng kế hoạch; đăng ký kế hoạch xây dựng tiêu
chuẩn, quy chuẩn giai đoạn 2021-2025 phục vụ chuẩn hóa, xây dựng thương
hiệu cho các sản phẩm chủ lực, thúc đẩy gia tăng giá trị và xuất khẩu.
2. Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin truyền thông ATTP:
- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục đã phối hợp với các Cục, Tổng Cục
thuộc Bộ cung cấp thông tin cho Báo, Đài (Báo Nông nghiệp, Báo Đại biểu
Nhân dân, VTV, VoV...) phản ánh kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh
doanh nông lâm thủy sản thích ứng với Covid-19; chỉ đạo địa phương tăng
cường thông tin, truyền thông về chất lượng VTNN, ATTP đến người dân,
doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh đảm bảo nguồn cung chất lượng, an toàn
phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu: các tỉnh/thành phố đã tổ chức 479 lớp
tập huấn, Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm phổ biến quy định về đảm bảo chất lượng,
ATTP cho 16.684 lượt cán bộ, doanh nghiệp, người dân tham dự; xây dựng và
phát sóng 3.567 bản tin trên đài phát thanh, truyền hình địa phương, 305 tin, bài
trên báo, sản xuất và phát 149.280 tờ gấp, tờ rơi, tờ dán, áp phích, sách về các
biện pháp đảm bảo sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn
trước dịch Covid -19; 3. Đôn đốc, hỗ trợ các địa phương tổ chức sản xuất, liên
kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn, nhân rộng
các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn:
Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương nhân rộng các mô hình chuỗi cung ứng
nông lâm thủy sản an toàn trên toàn quốc, đảm bảo gia tăng cả 03 tiêu chí về số
chuỗi, số sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi, số điểm bán
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sản phẩm để nhằm không những tăng thị phần cung ứng sản phẩm an toàn cho
người tiêu dùng mà còn tăng giá trị sản phẩm và lợi nhuận cho người nông dân,
doanh nghiệp tham gia chuỗi: đến nay 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương đã triển khai xây dựng và phát triển mô hình chuỗi với 1612 chuỗi (tăng
367 chuỗi so với cùng kỳ năm 2019), 2346 sản phẩm (tăng 1092 sản phẩm so
với cùng kỳ năm 2019) và 2989 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi
(giảm 183 địa điểm so với cùng kỳ năm 2019).. Trong số các chuỗi nêu trên có
sự tham gia của khoảng 100 hợp tác xã, 250 công ty, trong đó có một số tập
đoàn lớn (Dabaco, Ba Huân, Saigon Coop, San Hà ....) tham gia mô hình chuỗi.
4. Chỉ đạo tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo
kế hoạch/đột xuất, liên ngành:
- Công tác giám sát ATTP nông lâm thủy sản được duy trì thông qua việc
triển khai đầy đủ các chương trình giám sát quốc gia đối với dư lượng các chất
độc hại trong thủy sản nuôi; VSATTP vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ:
trong 6 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện 01/194 mẫu nước có chỉ tiêu tảo độc
(Dinophysis caudata) vượt vượt quá giới hạn cảnh báo (chiếm 0,5%, giảm so với
cùng kỳ năm 2019 (chiếm 1,5%)); 05/97 mẫu NT2MV có Cadimi vượt mức giới
hạn (chiếm 5,1%, tăng so với cùng kỳ năm 2019 (không có mẫu nhiễm)); 06/655
mẫu thủy sản nuôi nhiễm hóa chất, kháng sinh vượt mức giới hạn cho phép
(chiếm 0,9%, giảm so với cùng kỳ năm 2019 (chiếm 2%)). Đối với các mẫu vi
phạm, Cục đã gửi văn bản thông báo tới Chi cục địa phương và các doanh
nghiệp chế biến để triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.
- Đã chủ trì triển khai 02 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về An toàn
thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 và Tháng
hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Cần Thơ,
An Giang; tổ chức thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP đối với 184 cơ sở chế
biến thủy sản, trong đó 53 cơ sở xếp hạng 1, 101 cơ sở xếp hạng 2, 29 cơ sở xếp
hạng 3, 01 cơ sở xếp hạng 4 (chiếm 0,5%, tăng so với cùng kỳ năm 2019 (không
có cơ sở xếp hạng 4)); kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 02
cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 35 triệu đồng.
5. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc thúc đẩy xuất khẩu nông
lâm thủy sản:
Đã tích cực chỉ đạo xử lý lô hàng bị cảnh báo và giải quyết kịp thời các
vướng mắc trong xuất khẩu nông sản, thủy sản tại các thị trường trọng điểm:
Trung Quốc đã chấp thuận bổ sung thêm 85 doanh nghiệp (nâng tổng số các
doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc
là 750), chấp thuận bổ sung nghêu 2 cồi vào danh sách các động vật thủy sản
được phép xuất khẩu vào Trung Quốc; EU chấp thuận bổ sung 02 vùng thu
hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ mới, đến nay số doanh nghiệp được phép xuất
khẩu vào EU là 579 doanh nghiệp; Liên bang Nga chấp thuận bổ sung 03 doanh
nghiệp Việt Nam, nâng tổng số doanh nghiệp xuất khẩu vào LB Nga là 52 doanh
nghiệp...; tổng số doanh nghiệp xuất khẩu vào Hàn Quốc tăng lên 744 doanh
nghiệp. Cục cũng đã chỉ đạo chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các
doanh nghiệp chế biến cá da trơn xuất khẩu vào Hoa Kỳ và các cơ quan liên
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quan yêu cầu khắc phục triệt để các sai lỗi để sẵn sàng đón và làm việc với Cơ
quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) khi có thông báo chính
thức; chỉ đạo các đơn vị tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy
định của EC về IUU và quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác
thông qua các hoạt động, thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP các cơ sở và thẩm
tra trường hợp lô hàng bị cảnh báo (có sự tham gia của cơ quan quản lý thủy sản
các địa phương), thẩm định, cấp chứng thư, xác nhận/chứng nhận IUU cho lô
hàng thủy sản khai thác; báo cáo tham mưu Thủ tướng Chính phủ kết quả giải
quyết vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh nước mắm cũng
như đề xuất xử lý vụ việc Hoa Kỳ điều tra công ty con của tập đoàn Minh Phú về
lẩn tránh thuế chống bán phá giá trong xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ.
6. Chỉ đạo, tăng cường nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật...)
trong thực thi chính sách, pháp luật đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản:
- Trình Bộ phê duyệt Đề án tổ chức lại một số tổ chức thuộc Cục và thuộc
đơn vị trực thuộc Cục; danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, lãnh đạo
cấp phòng thuộc Cục và đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026;
tổ chức rà soát, xây dựng vị trí việc làm cho vị trí chuyên ngành “quản lý chất
lượng nông, lâm và thủy sản” cho các cấp từ trung ương đến địa phương; báo
cáo Bộ rà soát chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 của Cục.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản
lý chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS: Cục đã tận dụng các nguồn hỗ trợ
nước ngoài để cử 06 cán bộ của hệ thống tham gia các lớp đào tạo tại nước
ngoài về lĩnh vực quản lý chất lượng, ATTP NLTS; phối hợp với Học viện nông
nghiệp chuẩn bị ký Quy chế phối hợp trong đó có nội dung đào tạo, bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, ATTP.
- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế triển khai 02 Dự án hợp tác quốc tế với
Hà Lan, Canada (Dự án đề xuất thành lập mạng lưới các phòng kiểm nghiệm
kiểm chứng quốc gia để hỗ trợ quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam, Dự án
An toàn vì sự phát triển – SAFEGRO).
- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác kiểm nghiệm: Tích cực tham mưu cho Bộ
xử lý vướng mắc trong đánh giá chỉ định phòng kiểm nghiệm, đảm bảo yêu cầu
phục vụ quản lý nhà nước không gián đoạn; ban hành 04 Quyết định chỉ định cơ
sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước theo Thông tư liên tịch
20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT; cấp 02 giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP.
7. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống 1 cửa quốc gia đối với tất cả
các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong 6 tháng
đầu năm 2020 đã cấp 5.943 chứng thư/13.214 hồ sơ đăng ký (giấy và trực tuyến)
(đạt 44,98%). Tỷ lệ này còn thấp do việc cấp chứng thư cho các lô hàng thủy
sản sống xuất sang Trung Quốc không thực hiện được trên hải quan một cửa,
trong khi đó từ đầu năm đến nay, tỷ lệ các lô hàng thủy sản sống xuất sang
Trung Quốc chiếm khoảng gần 50%. Cục sẽ khắc phục vấn đề này trong quá
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trình nâng cấp phần mềm thực hiện trong năm 2020. Cục đang phối hợp với
Viettel chỉ đạo thử nghiệm phần mềm nâng cấp mở rộng cấp chứng thư cho các
lô hàng thủy sản xuất khẩu sang 5 thị trường Braxin, Argentina, New Zealand,
Panama và Indonesia trước khi đưa vào áp dụng chính thức trên hệ thống một
cửa quốc gia.
- Tiếp tục chỉ đạo áp dụng việc cấp giấy Chứng nhận cho các lô hàng thủy
sản xuất khẩu vào thị thường EU qua hệ thống TRACENTS. Trong 6 tháng đầu
năm 2020, đã cấp 4842 chứng thư/6.754 hồ sơ đăng ký (giấy và trực tuyến) đối
với các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU qua hệ thống này (đạt
71,7%), tuy nhiên còn thấp do phần mềm đang trong giai đoạn chuyển đổi, một
số mặt hàng không cấp được chứng thư qua hệ thống này do thiếu trường thông
tin khai báo.... Cục đang phối hợp với cơ quan thẩm quyền của Liên minh EU để
hoàn thiện hệ thống.
- Từ đầu năm đến nay, Cục đã tiếp nhận và xử lý 134/155 hồ sơ đăng ký
qua cổng dịch vụ công trực tuyến (đạt 86,45%), tỷ lệ này đang tiếp tục được cải
thiện nhằm tăng tối đa hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến. Hiện Cục đang phối
hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê sửa đổi, nâng cấp phần mềm thực hiện
dịch vụ công “Thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất,
kinh doanh thủy sản có xuất khẩu” để tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
trong toàn hệ thống.
II. Nhận xét chung về công tác chỉ đạo, điều hành:
1. Ưu điểm:
Cục đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo, điều hành tập trung
vào các nhiệm vụ, cụ thể:
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, văn bản
quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật để triển khai hiệu quả công tác quản lý
chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; Công tác xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn.
- Duy trì tốt công tác thông tin truyền thông về ATTP giúp thay đổi nhận
thức và hành vi của người sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; Duy trì tốt
việc thực hiện các chương trình giám sát ATTP nông lâm thủy sản; thanh, kiểm
tra theo kế hoạch và tăng cường thanh tra đột xuất, phát hiện và xử lý kịp thời,
nghiêm túc các vi phạm ATTP.
- Giải quyết hiệu quả, kịp thời rào cản kỹ thuật ATTP của thị trường xuất
khẩu, duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu NLTS tại các thị trường truyền thống;
giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP củng cố niềm tin của người dân, giúp
phát triển thị trường trong nước.
2 Tồn tại, hạn chế:
Hiệu quả chỉ đạo các địa phương chưa cao, cụ thể:
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- 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.
- 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, đặc biệt là trong tổ chức ký cam kết tuân
thủ qui định ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ không thuộc
diện cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP.
- 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.
III. Nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2020
Trong 6 tháng cuối năm 2020 Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và
thủy sản tiếp tục chỉ đạo, đặc biệt là lực lượng chuyên ngành tại địa phương thực
hiện các biện pháp quyết liệt đảm bảo an toàn thực phẩm theo chủ trương của
Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, tập trung vào các trọng tâm sau:
1. Hoàn thành kế hoạch năm 2020 về xây dựng pháp luật, tiêu chuẩn, quy
chuẩn; Rà soát điều chỉnh kịp thời các văn bản trong lĩnh vực quản lý chất lượng
nông lâm sản và quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp.
2. Chỉ đạo các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền vận động cơ
sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ pháp luật ATTP; tiếp tục
phối hợp chặt chẽ với một số Báo, Đài (Báo Nông nghiệp, Báo Đại biểu Nhân
dân, VTV, VoV...) tiếp tục triển khai kế hoạch thông tin, truyền thông về ATTP
nông lâm thủy sản năm 2020; tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác năm 2020
với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong khuôn khổ
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.
3. Tăng cường đôn đốc, hỗ trợ các địa phương nhân rộng, mở rộng chuỗi
cung ứng nông lâm thủy sản an toàn; chuẩn bị tổng kết 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. Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai
diện rộng Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư
17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ NN&PTNT để quản lý tổng
thể, toàn diện điều kiện đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông
sản, thực phẩm trên địa bàn; chuyển mạnh sang hậu kiểm, thanh tra đột xuất, xử
lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản cũng như
các phòng thử nghiệm được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước.
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4. Tiếp tục duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ sinh ATTP trong
thủy sản nuôi; vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ; sản phẩm nông, thủy sản
chế biến. Căn cứ kết quả giám sát, đề xuất biện pháp cảnh báo, xử lý, tổ chức
thanh tra đột xuất, xử lý vi phạm.
5. 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.
Chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp các đoàn thanh tra EU về IUU, FSIS Hoa Kỳ về tái
đánh giá tương đương hệ thống kiểm soát ATTP cá da trơn sang Hoa Kỳ.
6. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nâng cấp phần mềm cấp
chứng thư cho các lô hàng thủy sản trên hệ thống một cửa quốc gia theo kế
hoạch; hoàn thiện phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến “Thẩm định điều
kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có xuất
khẩu” để tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; Tiếp tục duy trì và cải tiến
HTQLCL theo ISO 9001:2015: tổ chức đánh giá nội bộ, lấy ý kiến các tổ chức,
cá nhân về việc thực hiện các quy trình ISO của Cục.
7. Triển khai thực hiện Đề án cơ chế tài chính, Đề án tổ chức lại một số tổ
chức thuộc Cục và thuộc đơn vị trực thuộc Cục sau khi được Bộ phê duyệt.
8. Chủ trì, phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý NN&PTNT I và II tổ chức
12 lớp đào tạo về thẩm tra lấy mẫu và thẩm định viên cho các cán bộ làm công
tác quản lý chất lượng, ATTP từ trung ương đến địa phương; tổ chức các lớp tập
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP cho cán bộ hệ thống Cục;
triển khai Quy chế phối hợp với Học viện Nông nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, ATTP. Tổ
chức đánh giá, chỉ định, giám sát cơ sở kiểm nghiệm ATTP theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Các phòng thuộc Cục;
- Lưu VT, KH.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp
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