
 

 
        Kính gửi:  

            - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

            - Các Chi cục: QLCL NL sản và thủy sản; Thủy sản;                

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và Thú y; 

            - Thanh tra Sở. 

 
Qua rà soát, tổng hợp từ UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc 

Sở Nông nghiệp và PTNT, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 33 cơ sở đang áp 

dụng các chương trình quản lý tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản như VietGAP, GMP, HACCP, ISO 22000…(có phụ lục danh sách 

kèm theo). Đây là nỗ lực, cố gắng của các cấp, các nghành, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nhằm bước đầu tạo ra nền tảng sản xuất nông nghiệp tiên tiến của tỉnh, đó là 

kiểm soát các công đoạn từ sản xuất, sơ chế, chế biến trên cơ sở hệ thống quản lý 

hiệu quả, nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn khi đến tay người tiêu dùng.  

Tuy nhiên, việc áp dụng các chương trình quản lý tiên tiến phải được duy trì 

thực hiện thường xuyên, tránh trường hợp cấp và sử dụng Giấy chứng nhận áp dụng 

chương trình quản lý tiên tiến không thực chất.  

Để tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản áp dụng các chương trình quản lý tiên tiến theo chỉ 

đạo của Chính phủ tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi 

tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 

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, Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 

17/01/2020 của UBND tỉnh quy định phân cấp cơ quan thẩm định, quản lý cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, 

Công văn số 1959/UBND-KGVX ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về 

việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình 

mới, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai một số nội dung sau: 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNNPTNT-QLCL    Quảng Ngãi, ngày      tháng 8 năm 2021 

V/v quản lý đối với các cơ sở áp dụng 

các chương trình quản lý tiên tiến 

trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 
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1. Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm an toàn, thúc đẩy việc áp dụng các 

chương trình quản lý tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông 

nghiệp: 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục ý thức chấp 

hành pháp luật về đảm bảo chất lượng ATTP, trách nhiệm và đạo đức kinh doanh 

đối với cộng đồng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản, kiến thức lựa chọn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. 

- Bố trí nguồn lực, kinh phí của địa phương, đơn vị để tiếp tục hỗ trợ các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh có nhu cầu áp dụng chương trình quản lý tiên tiến (ưu tiên đối 

với các cơ sở có điều kiện sản xuất, kinh doanh ổn định, các sản phẩm chủ lực của 

địa phương, các sản phẩm được chứng nhận OCOP và các sản phẩm đã được chứng 

nhận nhưng hết hạn nếu có nhu cầu tiếp tục thực hiện). 

- Hướng dẫn các cơ sở đang áp dụng chương trình quản lý tiên tiến thực hiện 

đăng ký để được chứng nhận sản phẩm theo chuỗi liên kết, sản xuất, cung ứng thực 

phẩm an toàn, nhằm thực hiện mục tiêu mà UBND tỉnh đã giao cho các địa phương 

tại Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 về việc ban hành kế hoạch xây 

dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 – 2022.  

- Thúc đẩy việc áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến trong 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản nhằm tạo ra nguồn sản phẩm 

có chất lượng đảm bảo ATTP, ổn định ra thị trường. 

- Đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại đối với các sản 

phẩm đã áp dụng chương trình quản lý tiên tiến và được chứng nhận chuỗi sản 

phẩm an toàn; khuyến khích người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sử dụng sản phẩm an 

toàn. 

2. Quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đang áp 

dụng các chương trình quản lý tiên tiến:  

Trên cơ sở được phân cấp tại Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 

17/01/2020 của UBND tỉnh quy định phân cấp cơ quan thẩm định, quản lý cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,  

các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh tra, giám sát, hậu kiểm chất 

lượng sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm duy trì việc áp dụng 

chương trình quản lý tiên tiến sau khi được cấp Giấy chứng nhận.  

- Lập kế hoạch thanh tra, giám sát chất lượng trong các năm tiếp theo, xử lý 

nghiêm các cơ sở vi phạm. 

- Đăng tải kịp thời, công khai các thông tin liên quan đến điều kiện ATTP tại 

các cơ sở lên trang thông tin điện tử của ngành, địa phương để mọi tổ chức, cá nhân 

được thông tin đầy đủ về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn 

tỉnh. 



3 

 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc Sở triển khai 

thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ NN và PTNT (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Cục QLCL NLS và TS; 

- Cục CB và PTTTNS; 

- Các Sở: Y tế, Công Thương (ph/hợp); 

- GĐ Sở, PGĐ Sở (Đ/c Trung); 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu: VT. 
 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

     Hồ Trọng Phương 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN  

TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Công văn số:           /SNNPTNT-QLCL ngày       /8/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)   

 

TT Tên cơ sở  Địa chỉ 

Đã được 

cấp chứng 

nhận 

Số Giấy chứng 

nhận 

Ngày cấp 

giấy chứng 

nhận 

Thời hạn hiệu 

lực của Giấy 

chứng nhận 

Đơn vị cấp chứng nhận 

Sản phẩm 

được cấp 

chứng nhận 

1 

Cty TNHH Nông 

nghiệp Công nghệ 

Cao QNASAFE 

Cty TNHH Nông nghiệp 

Công nghệ Cao 

QNASAFE/0955383665 

VietGAP 
VietGAP-TT-

12-02-51-0008 
7/10/2020 

07/10/2020-

06/10/2022 

Công ty CP chứng nhận 

GLOBALCERT 
Rau các loại 

2 
HTX NN Hành Tín 

Đông 

Thôn Đồng Giữa, xã Hành 

Tín Đông, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

0702357328 

VietGAP 
GOODVN113-

221.VIETGAP 
4/5/2021 

04/5/2021-

03/5/2024 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Chuối ngự 

3 
HTX Nông nghiệp 

Hành Nhân 

Thôn Nghĩa Lâm, xã Hành 

Nhân, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

/0985524739 

VietGAP 
GOODVN113-

1a21.VIETGAP 
5/4/2021 

05/4/2021-

04/4/2024 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Chôm chôm 

4 
HTX Nông nghiệp 

Hành Nhân 

HTX Nông nghiệp Hành 

Nhân/0985524739 
VietGAP 

GOODVN113-

1b21.VIETGAP 
5/4/2021 

05/4/2021-

04/4/2024 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Sầu riêng 

5 
HTX Nông nghiệp 

Hành Nhân 

HTX Nông nghiệp Hành 

Nhân/0985524739 
VietGAP 

GOODVN113-

1c21.VIETGAP 
5/4/2021 

05/4/2021-

04/4/2024 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Bưởi da xanh 

6 
HTX Măng tây 

Đức Thạnh 

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

0973545566 

VietGAP 
GOODVN73-

720.VIETGAP 
12/6/2020 

12/6/2020-

11/6/2023 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Măng tây 

7 

HTX sản xuất rau 

truyền thống An 

Mô 

HTX sản xuất rau truyền 

thống An Mô. 0983437113 
VietGAP 

GOODVN73-

620.VIETGAP 
4/6/2020 

04/6/2020-

03/6/2023 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Rau cải ngọt 
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TT Tên cơ sở  Địa chỉ 

Đã được 

cấp chứng 

nhận 

Số Giấy chứng 

nhận 

Ngày cấp 

giấy chứng 

nhận 

Thời hạn hiệu 

lực của Giấy 

chứng nhận 

Đơn vị cấp chứng nhận 

Sản phẩm 

được cấp 

chứng nhận 

8 
Công ty TNHH 

MTV Hà Tân  

Thôn Phú Thuận, xã Nghĩa 

Thuận, huyện Tư Nghĩa. 

0913470047 

VietGAP 
VietGAP-CN-

12-01-51-002 
14/5/2019 13/5/2021 

Công ty CP chứng nhận và 

giám định VINACERT 
Gà đẻ trứng 

9 

Trạm khuyến nông 

huyện Sơn Hà (nay 

là Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp 

huyện Sơn Hà 

TT. Di Lăng, huyện Sơn 

Hà 
VietGAP 2665/QĐ-VC 16/4/2019 3 năm 

Trung tâm giám định và 

Chứng nhận hợp chuẩn, 

hợp quy VIETCERT 

Rau cải bẹ 

xanh, rau 

muống, cải 

bó xôi, xà 

lách 

10 
HTX Nông nghiệp 

sạch Sơn Hà 

Xã Sơn Thượng, huyện 

Sơn Hà 
HACCP 

GOODVN3792

0.HACCP 
7/7/2020 3 năm 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Giết mổ, và 

chế biến các 

sản phẩm 

(thịt heo, thịt 

gà), sản xuất 

các loại mắm, 

khổ qua rừng 

sấy khô, trà 

túi lọc 

11 
HTX Nông nghiệp 

sạch Sơn Hà 

Xã Sơn Thượng, huyện 

Sơn Hà 
VietGAP 

ISOQ.2071-

HC6 
3/7/2020 3 năm 

Công ty CP ISOQ Việt 

Nam 

Sản xuất khổ 

qua rừng 

12 
HTX dịch vụ nông 

nghiệp Tịnh Châu 

Xã Tịnh Châu, Tp. Quảng 

Ngãi 
VietGAP 

GOODV732.11

20VietGAP 
10/7/2020 9/7/2023 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Rau diếp cá 

(diện tích 2,6 

ha, sản lượng 

96 tấn/năm) 

13 

HTX sản xuất và 

kinh doanh nấm 

Đức Nhuận 

HTX sản xuất và kinh 

doanh nấm Đức 

Nhuận/0915413567 

VietGAP 
GOODVN73-

1020.VIETGAP 
24/6/2020 

24/6/2020-

23/6/2023 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Nấm linh chi, 

nấm bào ngư 

14 

HTX dịch vụ sản 

xuất và tiêu thụ sản 

phẩm rau củ quả an 

toàn Đức Thắng 

HTX dịch vụ sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm rau củ 

quả an toàn Đức 

Thắng/0973545566 

VietGAP 
GOODVN73-

420.VIETGAP 
10/6/2020 

10/6/2020-

09/6/2023 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Măng tây 
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TT Tên cơ sở  Địa chỉ 

Đã được 

cấp chứng 

nhận 

Số Giấy chứng 

nhận 

Ngày cấp 

giấy chứng 

nhận 

Thời hạn hiệu 

lực của Giấy 

chứng nhận 

Đơn vị cấp chứng nhận 

Sản phẩm 

được cấp 

chứng nhận 

15 

HTX Nông nghiệp 

và dịch vụ Nghĩa 

Hà 

Thôn Hàm Long, xã Nghĩa 

Hà, TPQN, tỉnh Quảng 

Ngãi/0938900582 

VietGAP 
GOODVN113-

.VIETGAP 
6/4/2021 

06/4/2021-

05/4/2024 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Rau 

16 

HTX sản xuất kinh 

doanh dịch vụ nông 

nghiệp Tịnh Long 

Thôn Tăng Long, xã Tịnh 

Long, TP QN, tỉnh Quảng 

Ngãi/0975495086 

VietGAP TQC.26.1128 18/02/2020 
18/02/2020-

18/02/2023 

Trung tâm kiểm ghiệm và 

chứng nhận chất lượng 

TQC 

Rau ăn lá 

17 
Cty THHH nông 

lâm nghiệp TBT 

135 Chu Văn An, phường 

Nghĩa Lộ, Tp. QN (Địa 

điểm SX: HTX DV nông 

nghiệp phước Thuận; HTX 

DV nông nghiệp phước 

Hòa; HTX DV nông 

nghiệp Bồ Đề ) 

0979778367 

VietGAP 
2021-

0010/VietGAP 
17/5/2021 

17/5/2021-

16/5/2024 

Trung tâm chất lượng 

nông lâm thủy sản vùng 2 
Lúa 

18 

Công ty TNHH 

một thành viên 

Happy Cup 

359 Trường Chinh, 

phường Chánh Lộ, Tp. 

Quảng Ngãi/ 835577777 

HACCP 

TCVN 5603-

2008 

GOODVN 

38020. HACCP 

03/7/2020 03/7/2023 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Sản xuất: cà 

phê rang, cà 

phê bột 

19 

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

Sinh Lộc 

Cụm công nghiệp làng 

nghề Tịnh Ấn Tây, xã 

Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng 

Ngãi/0905112536 

ISO 22000 
GOODVN 

71620 FMS 
30/12/2020 29/12/2023 

Công ty CP chứng nhận 

Quốc gia GOOD Việt 

Nam 

Sản xuất 

đường: 

Glucoza, 

Maltoza, 

Maltodextrin 

lỏng các loại 

20 
Công ty TNHH 

NNS Phú Hiệp 

Tối Lạc Thượng, Long 

Mai, Minh Long, Quảng 

Ngãi. 986469072 

VietGAP 
VietGAP-CN-

12-01-51-003 
2/8/2019 1/8/2021 

Công ty CP chứng nhận và 

giám định VINACERT 
Heo thịt 

21 

Công ty TNHH 

Môi trường nông 

nghiệp An Phát 

An Hội Nam 2, Nghĩa Kỳ, 

Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. 

0868344968 

VietGAP 
VietGAP-CN-

18-03-51-001 
8/11/2018 9/11/2020 

Công ty TNHH công nghệ 

Nho Nho 
Heo thịt 
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TT Tên cơ sở  Địa chỉ 

Đã được 

cấp chứng 

nhận 

Số Giấy chứng 

nhận 

Ngày cấp 

giấy chứng 

nhận 

Thời hạn hiệu 

lực của Giấy 

chứng nhận 

Đơn vị cấp chứng nhận 

Sản phẩm 

được cấp 

chứng nhận 

22 

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

Thu Ba 

187 Nguyễn Nghiêm, 

phường Nguyễn nghiêm, 

Tp. Quảng Ngãi 

ISO22000:

2018 

191104.FMS.C

N19 
28/11/2019 27/11/2022 

Công ty CP chứng nhận 

quốc tế 

Sản xuất và 

kinh doanh 

thịt bò khô 

23 

Công ty TNHH 

thủy sản Nguyên 

Đại 

Thôn Thạch By, xã Phổ 

Thạnh, huyện Đức Phổ 

0255.3860.639 - 

0914.040.679 

HACCP, 

GMP, 

SSOP 

HK 670 14/10/2020 14/10/2023 
Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và thủy sản Trung Bộ 
Sơ chế thủy 

sản 

24 
Công ty cổ phần 

Tiến Thành 

Khu công nghiệp Quảng 

Phú, phường Quảng Phú, 

Tp. Quảng Ngãi 

2553837369 

HACCP, 

GMP, 

SSOP 

DL 474 24/9/2020 24/9/2023 
Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và thủy sản Trung Bộ 
Sơ chế thủy 

sản 

25 

Công ty TNHH 

MTV thủy sản 

Thanh Mai 

Thôn Thạch By 2, xã Phổ 

Thạnh, huyện Đức Phổ 

985755131 

HACCP, 

GMP, 

SSOP 

HK 614 14/10/2020 14/10/2023 
Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và thủy sản Trung Bộ 
Sản xuất thủy 

sản khô 

26 

Công ty TNHH 

thủy sản Phùng 

Hưng 

Khu công nghiệp Quảng 

Phú, phường Quảng Phú, 

Tp. Quảng Ngãi 

HACCP, 

GMP, 

SSOP 

DL510 12/2018 12/2021 
Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và thủy sản Trung Bộ 
Sơ chế, chế 

biến thủy sản 

27 

Công ty TNHH 

MTV chế biến thủy 

sảnViệt Vương 

Khu công nghiệp Quảng 

Phú, phường Quảng Phú, 

Tp. Quảng Ngãi 

HACCP, 

GMP, 

SSOP 

DL 634 7/2019 7/2022 
Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và thủy sản Trung Bộ 
Sơ chế, chế 

biến thủy sản 

28 

Công Ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ Chế Biến Thủy 

Sản Hưng Phong 

Khu công nghiệp Quảng 

Phú, phường Quảng Phú, 

Tp. Quảng Ngãi 

HACCP, 

GMP, 

SSOP 

DL 531 08/6/2020 08/6/2023 
Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và thủy sản Trung Bộ 
Sơ chế, chế 

biến thủy sản 

29 

Công Ty TNHH 

Hai Thành Viên 

Gallant Dachan 

Khu công nghiệp Quảng 

Phú, phường Quảng Phú, 

Tp. Quảng Ngãi 

HACCP, 

GMP, 

SSOP 

HACCP,  

BTC 

27/01/2021 

22/01/2021 

06/02/2022 

22/01/2021 

Tổ chức chứng nhận 

Intertek 

Sơ chế, chế 

biến thủy sản 

30 
Cong Ty TNHH 

Hải sản Nghi Bông 

Khu công nghiệp Quảng 

Phú, phường Quảng Phú,  

Tp. Quảng Ngãi 

HACCP, 

GMP, 

SSOP 

DL 650 13/8/2021 13/8/2024 
Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và thủy sản Trung Bộ 
Sơ chế, chế 

biến thủy sản 
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TT Tên cơ sở  Địa chỉ 

Đã được 

cấp chứng 

nhận 

Số Giấy chứng 

nhận 

Ngày cấp 

giấy chứng 

nhận 

Thời hạn hiệu 

lực của Giấy 

chứng nhận 

Đơn vị cấp chứng nhận 

Sản phẩm 

được cấp 

chứng nhận 

31 

Công ty TNHH chế 

biến thủy sản Tấn 

Thành 

Khu công nghiệp Quảng 

Phú, phường Quảng Phú,  

Tp. Quảng Ngãi/ 

0905512468 

HACCP, 

GMP, 

SSOP 

DL 955 27/12/2019 27/12/2022 
Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và thủy sản Trung Bộ 
Sơ chế thủy 

sản 

32 

Công ty TNHH 

một thành viên 

thương mại Hoàng 

Rin 

Lô số 10-2, đường số 7, 

Khu công nghiệp Quảng 

Phú, phường Quảng Phú,  

Tp. Quảng Ngãi 

02556529999 

HACCP, 

GMP, 

SSOP 

DL 970 27/4/2020 27/4/2023 
Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và thủy sản Trung Bộ 
Sơ chế, chế 

biến thủy sản 

33 
Công ty TNHH 

Ten Trai 

Khu công nghiệp Quảng 

Phú, phường Quảng Phú,  

Tp. Quảng Ngãi 

0913498788 

HACCP, 

GMP, 

SSOP 

DL 958 2019 2022 
Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và thủy sản Trung Bộ 
Sơ chế, chế 

biến  thủy sản 
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