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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Văn kiện dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển - 

SAFEGRO ” do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại 

 

 

       BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 56/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ và phát triển chính thức (ODA) và 

vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-TTg ngày 20/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “An toàn thực phẩm vì sự 

phát triển” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Canada. 

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính 

quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của 

nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; 

  Căn cứ công thư ngày 17/6/2017 của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam 

về khẳng định hỗ trợ của Chính phủ Canada cho Việt Nam 15,3 triệu đô la 

Canada để triển khai Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển; 

  Xét Tờ trình số 930/QLCL-CL2 ngày 10/7/2020 về việc phê duyệt văn kiện 

dự án “An toàn thực phẩm vì phát triển” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do 

Chính phủ Canada tài trợ và công văn số 980/QLCL-CL2 ngày 21/7/20202 về 

việc hoàn thiện dự thảo Văn kiện dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển” 

của Cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Văn kiện dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển – 

SAFEGRO” gồm các nội dung chính như sau: 

 1. Tên dự án: An toàn thực phẩm vì sự phát triển – SAFEGRO. 

2. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Canada. 

 3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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4. Chủ dự án: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

5. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 đến năm 2025. 

6. Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh, thành phố cung ứng nông sản tiêu thụ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

7. Mục tiêu của dự án 

a) Mục tiêu tổng thể 

 (i) Hỗ trợ phát triển và thực thi các quy định về an toàn thực phẩm được 

xây dựng trên cơ sở khoa học và phương pháp tiếp cận dựa trên nguy cơ. Dự án 

cũng sẽ thu hút các nhà sản xuất (bao gồm các nông hộ nhỏ) và khu vực tư nhân 

để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp thông minh và thân thiện với môi trường, phát 

triển hệ thống truy xuất nguồn gốc bền vững.  

(ii) Hướng tới việc nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho người 

tiêu dùng và thúc đẩy thay đổi hành vi dẫn tới gia tăng nhu cầu và tiêu thụ nông 

sản an toàn, giá cả phải chăng ở Việt Nam.  

b) Mục tiêu cụ thể 

(i) Cải thiện hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý cấp trung ương 

và cấp tỉnh, thành phố trong hoạt động thực thi các quy định, chính sách về an 

toàn thực phẩm nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn của quốc tế. 

(ii) Các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương có cơ hội tiếp 

cận và học hỏi kinh nghiệm cũng như công nghệ tiên tiến, phương pháp kiểm 

soát tiên tiến liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm từ các tổ chức nghiên 

cứu, quản lý, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Canada nhằm nâng cao 

năng lực thực thi các quy định, chính sách về an toàn thực phẩm. 

(iii) Nâng cao khả năng cạnh tranh của người sản xuất/hộ nông dân, các 

bên tham gia chuỗi giá trị ở cả thị trường trong và ngoài nước thông qua cải 

thiện rõ nét về vấn đề an toàn thực phẩm. 

(iv) Nâng cao vị thế của người tiêu dùng nhằm gia tăng nhu cầu đối với 

nông sản thực phẩm an toàn và giá cả phải chăng ở Việt Nam. 

(v) Hỗ trợ đạt được những tiến bộ đáng kể về bình đẳng giới, đặc biệt phụ 

nữ tham gia chính vào chuỗi giá trị sản xuất nông lâm thủy sản. 

(vi) Hỗ trợ thay đổi hành vi của người sản xuất, thúc đẩy các thực hành 

nông nghiệp bền vững với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc 

biệt vấn đề phát thải khí nhà kính. 

8. Kết quả của dự án 

a) Kết quả chung: Lợi ích người tiêu dùng và các bên tham gia trong lĩnh 

vực nông sản thực phẩm, bao gồm nông dân nghèo ở Việt Nam được cải thiện. 
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b) Kết quả cụ thể 

Hợp phần 1: Tạo môi trường chính sách thuận lợi, nâng cao hiệu quả 

thực thi các quy định pháp luật của cơ quan quản lý trung ương và địa phương 

tại Việt Nam về an toàn thực phẩm trong những chuỗi giá trị được chọn nhằm 

đạt các tiêu chuẩn quốc tế. 

Kết quả 1: Năng lực của các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trong việc điều 

phối thực thi chính sách, qui trình thủ tục và chương trình  ở trung ương và địa 

phương được cải thiện.  

• Hoạt động 1: Hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm hoạt động lồng ghép giới được 

cung cấp cho các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm ở trung ương và địa 

phương trong việc rà soát, đánh giá, tư vấn để  cải thiện khung chính sách 

an toàn thực phẩm (luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn và các 

quyết định có liên quan). 

• Hoạt động 2: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ quan quản lý an 

toàn thực phẩm ở trung ương và địa phương nhằm cải thiện công tác điều 

phối về quản lý bệnh truyền qua thực phẩm, phù hợp với các tiêu chuẩn 

quốc tế.  

• Hoạt động 3: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ quan quản lý an 

toàn thực phẩm ở trung ương và địa phương để xây dựng hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm  toàn diện, minh bạch và tin cậy, bao gồm cả hoạt động 

theo dõi và báo cáo nhằm phổ biến thông tin đầy đủ và kịp thời cho các 

bên có liên quan. 

Kết quả 2: Năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của các cơ quan quản lý an 

toàn thực phẩm ở trung ương và địa phương được nâng cao để thực thi có hiệu 

quả hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ tại Việt Nam. 

• Hoạt động 1: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp để thiết lập một hệ thống 

quản lý thông tin phòng kiểm nghiệm quốc gia (LIMS)/ quản trị một 

mạng lưới liên bộ các phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 

• Hoạt động 2: Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo được cung cấp cho các giảng 

viên, các nhà quản lý, thanh tra viên, thẩm định viên và nhân viên phòng 

kiểm nghiệm để thiết lập và thực hiện một khung đào tạo quản lý an toàn 

thực phẩm dựa trên năng lực toàn diện. 

• Hoạt động 3: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các phòng kiểm nghiệm 

để xây dựng các giải pháp có tính chất đổi mới sáng tạo về công tác chẩn 

đoán và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 

• Hoạt động 4: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các nhà quản lý, thanh 

tra viên, thẩm định viên, chuyên gia liên quan và khu vực tư nhân để hỗ 

trợ hiện đại hóa hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ. 

Kết quả 3: Năng lực của các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trung ương và 

địa phương được nâng cao để áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên nguy cơ. 
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• Hoạt động 1: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ quan quản lý 

nhằm cải thiện năng lực đánh giá nguy cơ và cơ chế phối hợp của các cơ 

quan quản lý nhà nước. 

• Hoạt động 2: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ quan quản lý để 

tăng cường năng lực trong việc xây dựng báo cáo hàng năm về tình trạng 

an toàn thực phẩm ở Việt Nam, có xem xét các vấn đề về giới và môi 

trường. 

• Hoạt động 3: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho một số trường hoặc viện 

nghiên cứu về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm.  

• Hoạt động 4: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ quan quản lý an 

toàn thực phẩm ở trung ương và địa phương để sử dụng các kết quả đánh 

giá nguy cơ an toàn thực phẩm nhằm cải thiện công tác quản lý và truyền 

thông nguy cơ về an toàn thực phẩm. 

Hợp phần 2: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, trong đó có các nông hộ nhỏ, nông dân nghèo và các tác nhân khác tham 

gia chuỗi giá trị, đặc biệt là phụ nữ tại Việt Nam để cung ứng nông sản thực 

phẩm an toàn cho thị trường trong nước và quốc tế (trong một số chuỗi giá trị 

được chọn). 

Kết quả 1: Năng lực của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, 

trong đó có các nông hộ nhỏ, nông dân nghèo và các tác nhân khác, đặc biệt là 

phụ nữ trong các chuỗi giá trị được chọn, được tăng cường để có thể cung ứng 

nông sản thực phẩm an toàn, có tính đến các khía cạnh bình đẳng giới và bảo vệ 

môi trường. 

• Hoạt động 1: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ sở sản  xuất, chế 

biến nông sản thực phẩm, đặc biệt chú trọng đến phụ nữ, để tuân thủ các 

quy định, quy trình, thủ tục về an toàn thực phẩm và thực hành nông 

nghiệp tốt theo hướng bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

• Hoạt động 2: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ sở kinh doanh, 

phân phối, vận chuyển, đặc biệt là chợ đầu mối và bán lẻ để tuân thủ các 

quy định, quy trình, thủ tục và cải thiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

• Hoạt động 3: Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ logistics được cung cấp hoặc thúc 

đẩy cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, bao gồm phụ 

nữ, nông dân và thanh niên  nghèo nhằm tiếp cận, mở rộng hoặc đa dạng 

hóa thị trường cho các sản phẩm của họ theo hướng phát triển bền vững. 

Kết quả 2: Năng lực của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm 

được nâng cao nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm trong 

toàn bộ chuỗi giá trị được chọn. 

• Hoạt động 1: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông sản thực phẩm để tăng cường hoạt động đăng ký và thống kê 
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các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm trong toàn bộ chuỗi 

giá trị. 

• Hoạt động 2: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông sản thực phẩm, các hiệp hội thương mại và các tác nhân trong 

chuỗi giá trị được cải thiện về quy trình truy xuất nguồn gốc và thu hồi 

đối với các sản phẩm nông sản thực phẩm trong chuỗi cung ứng được lựa 

chọn. 

• Hoạt động 3: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông sản thực phẩm và các tác nhân tham gia chuỗi giá trị đặc biệt 

chú trọng đến phụ nữ, trong việc áp dụng GAP, HACCP và/hoặc các tiêu 

chuẩn và chứng nhận an toàn thực phẩm quốc tế  có liên quan. 

• Hoạt động 4: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh và các tác nhân trong chuỗi giá trị về tiếp cận thị trường, xây dựng 

thương hiệu, marketing, nhãn hàng hoá, đảm bảo chất lượng, an toàn thực 

phẩm …. 

Kết quả 3: Năng lực của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chuỗi giá trị 

được chọn trong đó có cả nông hộ nhỏ, nông dân nghèo tại các tỉnh và thành 

phố trực thuộc trung ương được nâng cao nhằm áp dụng các giải pháp sáng tạo 

trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm như công nghệ cao, thực hành 

nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và nhạy cảm giới. 

 Hoạt động 1: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp để giới thiệu các công nghệ 

sản xuất nông nghiệp bền vững về môi trường, thích ứng với biến đổi khí 

hậu và nhạy cảm giới cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực 

phẩm, trong đó có nông hộ sản xuất nhỏ, nông dân nghèo và xét đến vấn 

đề bình đẳng giới. 

 Hoạt động 2: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp để củng cố tổ chức đổi mới 

sáng tạo thực phẩm nhằm tạo điều kiện kết nối và tiếp cận các giải pháp 

và công nghệ đổi mới sáng tạo của Canada và quốc tế về bảo quản thực 

phẩm an toàn và giảm thất thoát. 

 Hoạt động 3: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp để tăng cường kết nối giữa 

các tác nhân chuỗi giá trị và triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo của 

doanh nghiêp, đặc biệt là doanh nghiệp nữ làm chủ. 

Hợp phần 3: Gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với nông sản thực phẩm 

an toàn và giá cả phải chăng ở Việt Nam. 

Kết quả 1: Nhận thức của người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ, tại các tỉnh và 

thành phố trực thuộc trung ương được chọn, được cải thiện về tầm quan trọng 

của an toàn thực phẩm và quyền tiếp cận cũng như sự sẵn có của nông sản thực 

phẩm an toàn với giá cả phải chăng. 

• Hoạt động 1: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các tổ chức xã hội, đặc 

biệt là các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng và các nhóm/hội phụ nữ để xây 
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dựng chiến lược và hỗ trợ các công cụ truyền thông xã hội nhằm chia sẻ 

thông tin về an toàn thực phẩm và sự sẵn có của nông sản thực phẩm an 

toàn với giá cả phải chăng. 

• Hoạt động 2: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp để thiết kế tài liệu giáo dục 

mang tính nhạy cảm giới về một số nội dung chủ chốt liên quan đến an 

toàn thực phẩm riêng cho từng nhóm độ tuổi và phổ biến đến các cơ sở 

giáo dục. 

• Hoạt động 3: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các công ty cung cấp 

suất ăn cho khu công nghiệp được chọn để giúp họ tiếp cận và áp dụng 

các thực hành tốt trong việc cung cấp thực phẩm an toàn cho công nhân 

với giá cả hợp lý. 

• Hoạt động 4: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các cơ quan báo chí 

truyền thông Việt Nam nhằm cái thiện chất lượng các sản phẩm truyền 

thông nhằm quảng bá nông sản thực phẩm an toàn với giá cả phải chăng 

tại Việt Nam, bao gồm đối thoại chính sách có liên quan, theo hướng nhạy 

cảm giới và có tính đến bền vững môi trường. 

• Hoạt động 5: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp để truyền thông cho người 

tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ về việc áp dụng các thực hành tốt trong mua, 

bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình theo cách vệ sinh và an 

toàn hơn. 

• Hoạt động 6: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp  cho các cơ quan quản lý nhà 

nước liên quan nhằm cải thiện công tác truyền thông an toàn thực phẩm 

theo hướng nhạy cảm giới và có tính đến bền vững môi trường. 

9. Tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn  

- Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại: Chính phủ Canada tài trợ khoản 

kinh phí có giá trị là 15,3 triệu đô la Canada (CAD) tương đương 

252.756.000.000 đồng tương đương 10.904.055 USD (Theo tỉ giá tạm tính 

tháng 7/2020 là: 1 CAD=16.520 VND và 1 USD=23.180 VNĐ). 

 - Nguồn vốn đối ứng: Đóng góp bằng hiện vật qui đổi là 100.000 CAD 

tương đương 1.652.000.000 đồng bao gồm chi phí cho cán bộ liên quan tham 

gia, bố trí văn phòng làm việc triển khai dự án tại Việt Nam. 

Điều 2: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế và Bộ Công Thương; Tổng Cục 

Thủy sản và các Cục thuộc Bộ: Thú y, Trồng trọt, Chăn nuôi và Bảo vệ thực vật 

và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện dự án. 

Điều 3. Ban chỉ đạo Dự án sẽ phê duyệt kế hoạch hàng năm triển khai dự 

án với các hoạt động, chỉ số và kết quả đầu ra cụ thể trên cơ sở nội dung Văn 

kiện dự án đã được phê duyệt. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài 

chính, Tổ chức cán bộ và Khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục trưởng Quản 

lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2 và 5; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Các Bộ: Kế hoạch&Đầu tư, Tài chính (để b/c); 

- Các Bộ: Y tế, Công Thương (để p/h); 

- Lưu: VT, HTQT (NTH 20). 
 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

 Phùng Đức Tiến 
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