
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

  NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

   

Số:             /QLCL-KHTC 
V/v đôn đốc triển khai Kế hoạch đảm bảo 

ATTP, nâng cao chất lượng NLTS năm 

2022; tổng kết công tác QLCL VTNN, 

ATTP và đánh giá, xếp hạng công tác 

 quản lý ATTP năm 2022 

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. 

 

Triển khai Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản 

trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-

BNN-QLCL ngày 25/3/2022, trong thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết 

liệt của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 

ương cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận thức, ý thức trách nhiệm 

của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được nâng cao; 

chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản tiếp tục được cải thiện, cụ thể: 

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm NLTS được giám sát diện rộng trong cả nước đạt 

yêu cầu ATTP 10 tháng đầu năm 2022 đạt 97,7%, tăng so với cùng kỳ năm 2021 

(87,6%). 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh NLTS được chứng nhận đủ điều kiện 

bảo đảm ATTP 10 tháng đầu năm 2022 đạt 99,4%, tăng so với cùng kỳ năm 2021 

(91%). 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh NLTS ký cam kết tuân thủ quy định 

ATTP 10 tháng đầu năm 2022 đạt 89%, tăng so với cùng kỳ năm 2021 (75%). 

Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của các địa phương đã có sự cải 

thiện (báo cáo gửi đúng hạn, chất lượng báo cáo được nâng cao, các bảng số liệu 

được cập nhật kịp thời,…) đã góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều 

hành của Bộ; kịp thời cung cấp thông tin chính xác về ATTP, tránh hiểu lầm, gây 

hoang mang dư luận; củng cố uy tín chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản Việt 

Nam. Tại kỳ báo cáo tháng 10/2022, biểu dương 15 địa phương (Bắc Kạn, Bình 

Định, Bình Thuận, Hà Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, 

Quảng Trị, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tiền Giang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên 

Bái) ngoài nội dung báo cáo theo Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT, đã gửi đầy 

đủ các biểu thông tin bổ sung theo yêu cầu tại công văn số 1240/QLCL-KHTC 

ngày 23/9/2022 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Cục 

QLCL). 



  

Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo đảm chất lượng, ATTP nông lâm thủy 

sản trong các tháng cuối năm 2022; đồng thời, chuẩn bị tổng kết đánh giá kết quả 

thực hiện Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong 

lĩnh vực nông nghiệp năm 2022, đề xuất kế hoạch trọng tâm năm 2023, Cục QLCL 

đề nghị Quý Cơ quan như sau: 

1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông 

lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 và Đề án Đảm bảo ATTP, 

nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT tại địa phương theo đúng tiến độ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: 

- Tăng cường thực hiện công tác phổ biến chính sách pháp luật, thông tin, 

tuyên truyền về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đến 

các cơ sở SXKD và nhân dân trên địa bàn tỉnh/thành phố. 

- Chủ động tổ chức thực hiện các Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành 

ATTP Trung ương, tỉnh. 

- Tập trung nguồn lực tiếp tục nhân rộng số lượng, mở rộng quy mô chuỗi 

cung ứng nông lâm thủy sản an toàn; xây dựng, phát triển chuỗi giá trị nông lâm 

thủy sản bền vững. 

- Vận động cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết và tuân 

thủ quy định ATTP; duy trì hoạt động thẩm định, chứng nhận; kiểm tra, thanh tra; 

xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định. 

2. Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn chế độ báo cáo định kỳ (bao gồm cả các 

biểu thông tin bổ sung kèm Công văn số 1240/QLCL-KHTC. Riêng kỳ báo cáo 

tháng 10/2022, đề nghị các địa phương còn lại (trừ 15 địa phương đã nêu trên) 

khẩn trương gửi các biểu thông tin bổ sung về Cục QLCL trước ngày 20/11/2022. 

3. Tổ chức đánh giá, xây dựng Báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng 

VTNN, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022 và đề xuất kế hoạch trọng tâm năm 

2023, cụ thể như sau: 

- Biểu mẫu báo cáo: Theo Mẫu đề cương báo cáo số 06 Phụ lục I kèm theo 

Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ và biểu thông tin 

bổ sung kèm Công văn số 1240/QLCL-KHTC ngày 23/9/2022 của Cục.  

- Thời hạn: Báo cáo gửi về Cục QLCL (đồng gửi qua email: 

kieuminh.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 10/12/2022. 

4. 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 QLCL 

(đồng gửi qua email: vanngoc.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 15/12/2022 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 Trần Thành Nam (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, KHTC.   

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp  
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