
     

Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Thông tư số  17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của  Bộ
Nông nghiệp và PTNT về quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an
toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Tại Điều 8, Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định: Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện
Thông tư này trên địa bàn tỉnh; tập huấn, hướng dẫn cơ quan quản lý được phân
công thực hiện nhiệm vụ,

Thực hiện chỉ đạo trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng
dẫn và đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT:

Ngày  08/10/2015,  UBND  tỉnh  đã  ban  hành  Quyết  định  số  2389/QĐ-
UBND về phân công, phân cấp quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn
thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó,
UBND tỉnh giao UBND địa phương quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT.

Hiện nay, Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT được thay thế bằng Thông tư
17/2018/TT-BNNPTNT. Do đó,  Sở Y tế đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh bổ
sung các loại hình cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
ATTP theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT vào đối tượng thuộc phân cấp
quản lý của UBND địa phương, gồm: sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có
địa điểm cố định, trừ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên; sơ chế nhỏ
lẻ; kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Theo Điều
2, Thông tư 17/2018/TT-BNNPT)

Để việc quản lý cơ sở không bị gián đoạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 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.

2. Tiếp nhận, rà soát, thống kê các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 
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Đề nghị UBND cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện:

- Tiếp nhận danh sách các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện ATTP do các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã thống kê,
quản  lý  để  tiếp  tục  quản  lý  theo  đúng  qui  định  tại  Thông  tư  17/2018/TT-
BNNPTNT (Danh sách cơ sở ở phụ lục 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 10 kèm theo văn bản
này).

- Tiếp tục chỉ đạo thống kê các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện ATTP trên địa bàn, bao gồm: sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (trồng
trọt; chăn nuôi; nuôi trồng; sản xuất khai thác muối; thu hái, đánh bắt, khai
thác nông lâm thủy sản); sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố
định, trừ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên; thu mua nhỏ lẻ, sơ chế
nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Theo
Điều 2, Thông tư 17/2018/TT-BNNPT).

3. Tiếp tục phổ biến và hướng dẫn các quy định, kiến thức an toàn
thực phẩm nông lâm thủy sản:

Trong giai đoạn 2016 - 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 6 lớp
tập huấn (296 người) cho cán bộ quản lý của UBND các địa phương. Qua các
lớp tập huấn đã nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý ATTP của cán bộ UBND
các địa phương.

Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: UBND các địa phương chủ
động tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành về yêu cầu đảm bảo ATTP
cho từng loại hình cơ sở và hướng dẫn về thực hành sản xuất kinh doanh thực
phẩm an toàn.

Nội dung tuyên truyền, tập huấn: Sở Nông nghiệp và PTNT đã nghiên
cứu soạn thảo bài giảng, các quy định hiện hành về yêu cầu đảm bảo ATTP áp
dụng cho từng loại hình cơ sở để giúp cơ quan địa phương thuận lợi trong công
tác tập huấn, hướng dẫn ký cam kết và kiểm tra cơ sở. Cụ thể:

- Bài giảng: Kiến thức chung về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;
Cách nhận biết, phân biệt, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn; Quy định
chung của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông
lâm thủy sản (UBND địa phương liên hệ với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông
lâm sản và Thủy sản để nhận).

- Quy định riêng về yêu cầu đảm bảo ATTP áp dụng cho từng loại hình cơ
sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (nội dung chi tiết
ở phụ lục 1 đính kèm văn bản này).

4. Tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn:

Theo số liệu của các địa phương: đã thống kê được 35.585 cơ sở sản xuất
nông lâm thủy sản ban đầu nhỏ lẻ trong đó 15.084 cơ sở đã ký cam kết còn thấp
(đạt 42,39%). Theo kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh
vực nông nghiệp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết
thực phẩm an toàn đạt ít nhất 65% trong năm 2020.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị:
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- UBND cấp huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai việc ký cam kết
cho các cơ sở theo qui định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT. 

- Hình thức thực hiện: theo kế hoạch của địa phương, tổ chức ký cam kết
tại các buổi tập huấn cơ sở hoặc khi có đề nghị của cơ sở. 

- Mẫu Bản cam kết: theo phụ lục I kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-
BNNPTNT.

- Nội dung ký cam kết: Cơ sở cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo
đảm ATTP theo quy định của pháp luật hiện hành và cam kết hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật (quy định áp dụng cho từng loại hình cơ sở - theo
phụ lục I kèm theo văn bản này)

- Thời hạn ký cam kết: 3 năm/lần.

Trong năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ thành lập Đoàn kiểm tra,
giám  sát  UBND  các  địa  phương  về  việc  triển  khai  thực  hiện  Thông  tư
17/2018/TT-BNNPTNT.

5. Kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết; xử lý cơ sở vi phạm
cam kết

Theo quy định, hàng năm cơ quan địa phương xây dựng kế hoạch và tổ
chức kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của cơ sở:

- Mẫu biên bản kiểm tra: theo mẫu tại Phụ lục II, Thông tư 17/2018/TT-
BNNPTNT.

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP theo
nội dung cam kết của cơ sở.

- Xử lý cơ sở vi phạm cam kết: 

+ Đối với cơ sở vi phạm cam kết lần đầu: nhắc nhở cơ sở tuân thủ bản
cam kết.

+ Đối với cơ sở vi phạm cam kết lần thứ hai: công khai việc cơ sở không
thực hiện đúng cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

+ Đối với cơ sở vi phạm cam kết gây hậu quả nghiêm trọng hoặc cơ sở vi
phạm từ lần thứ 3 trở đi: tùy theo mức độ vi phạm sẽ được UBND địa phương
xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật
hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: hàng năm xây dựng kế hoạch, kinh
phí quản lý cơ sở theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT trình UBND cùng cấp
phê duyệt (rà soát, thống kê cơ sở; phổ biến các quy định, tập huấn kiến thức
ATTP; tổ chức ký cam kết; kiểm tra thực hiện cam kết; lấy mẫu giám sát).

- Lưu trữ có hệ thống các hồ sơ liên quan đến hoạt động kiểm tra việc
thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy
sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

- Báo cáo hàng tháng, quí, năm về kết quả thực hiện Thông tư số 17/2018/
TT-BNNPTNT gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Chi cục Quản lý
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Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ
Nông nghiệp và PTNT.

- Chế độ báo cáo như sau: 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.

7. Cơ quan hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ:

Trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương có khó khăn, vướng mắc
liên hệ các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để được
hướng dẫn, cụ thể như sau:

7.1. Chi cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm sản và Thủy sản:

- Hướng dẫn chung về việc quản lý các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện ATTP; Chủ trì soạn thảo, cung cấp bài giảng, tài liệu
tuyên truyền, tập huấn cho UBND địa phương.

- Hướng dẫn quản lý cơ sở: sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa
điểm cố định; sơ chế nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực
phẩm bao gói sẵn; sản xuất muối nhỏ lẻ.

7.2. Chi cục trồng trọt và BVTV; Chi cục Chăn nuôi Thú y; Chi cục Thủy
sản: hướng dẫn quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (cơ sở trồng trọt, thu
hái; chăn nuôi; khai thác, đánh bắt, nuôi trồng).

7.3. Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: hướng dẫn xử lý
vi phạm về an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản.

Chi tiết thông tin liên hệ các đơn vị ở phụ lục 2 đính kèm văn bản này

Trên đây là hướng dẫn về việc quản lý các cơ sở không thuộc diện cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư 17/2018/TT-
BNNPTNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đề nghị UBND các
huyện, thị xã, thành phố 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);
- 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);
- Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT (thực hiện);
- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản 
và Thủy sản (thực hiện);
- Chi cục Trồng trọt và BVTV (thực hiện);
- Chi cục Chăn nuôi Thú y (thực hiện);
- Chi cục Thủy sản (thực hiện);
- Lưu: VT, Vân, Phương, Lương (29 bản).
       (..../4/2020)  

GIÁM ĐỐC

             Trần Văn Cường
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