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V/v trả lời phản ánh, kiến nghị/câu 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

Thực hiện Công văn số 7621/BNN-QLCL ngày 03/11/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về về việc trả lời phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của 

cơ quan địa phương, Cục Thú y kính gửi Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản 

và Thủy sản nội dung trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực quản lý theo sự 

phân công của Bộ (Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm).  

Kính đề nghị Quý Cục tổng hợp báo cáo Bộ. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TYCĐ. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Thủy 
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Phụ lục 

TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ/ CÂU HỎI CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG 

 (Ban hành kèm theo công văn số:           /TY-TYCĐ ngày     tháng 11 năm 2020 của Cục Thú y) 

 

STT 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Cá nhân, đơn vị 

phản ánh, kiến 

nghị 

Nội dung phản ánh, kiến nghị,  

câu hỏi 
Nội dung trả lời 

I CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH  

1 11/2020 
Sở NN&PTNT Hà 

Nội 

Xem xét, thống nhất giữa các Thông 

tư, văn bản hướng dẫn về công tác 

quản lý ATTP nông lâm, thủy sản: 

giấy chứng nhận ATTP, giấy chứng 

nhận vệ sinh thú y trên cùng một cơ 

sở giết mổ, sơ chế, bảo quản thịt gia 

súc, gia cầm 

Quy định về cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 

(ATTP), Giấy chứng nhận vệ sinh thú y (VSTY): 

Đối với các cơ sở được nêu tại khoản 3, Điều 36 Thông 

tư 09/2016/TT-BNNPTNT: việc kiểm tra vệ sinh thú y 

được thực hiện theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 của 

Thông tư này để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

VSTY.  

Đối với các cơ sở được nêu tại khoản 2, Điều 36, Thông 

tư 09/2016/TT-BNNNPTNT: thực hiện kiểm tra theo 

quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT (sau đây 

gọi tắt là Thông tư 38) để cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện ATTP, những cơ sở này không phải cấp thêm giấy 

chứng nhận đủ điều kiện VSTY nữa. 

Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận 

ATTP thực hiện theo Điều 17 của Thông tư 38. 

Những cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAHP, 

VietGAP hoặc cơ sở có Giấy chứng nhận an toàn dịch 

bệnh thì được công nhận cơ sở đủ điều kiện VSTY và 

không phải cấp thêm giấy chứng nhận vệ sinh thú y 

(khoản 4, Điều 36, Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT. 
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STT 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Cá nhân, đơn vị 

phản ánh, kiến 

nghị 

Nội dung phản ánh, kiến nghị,  

câu hỏi 
Nội dung trả lời 

2 11/2020 
Sở NN&PTNT Hà 

Nội 

Phối hợp Bộ Y tế rà soát, bổ sung ban 

hành danh mục, chỉ tiêu hóa chất, 

kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ 

thực vật đối với sản phẩm thực phẩm 

nhằm phục vụ công tác quản lý, giám 

sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 

Hiện nay mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong 

thực phẩm vẫn đang thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14/8/2013 của Bộ Y tế ban 

hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y 

trong thực phẩm”. 

- Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng được Bộ Nông 

nghiệp và PTNT cập nhật ngay khi phát hiện có bất kỳ 

hoạt chất nào có tác hại nguy hiểm tới sức khoẻ cộng 

đồng hay động vật theo kiến nghị của các đơn vị quản lý, 

nghiên cứu hay của nước nhập khẩu sản phẩm động vật 

của Việt Nam. Danh mục thuốc thú y được phép lưu 

hành tại Việt Nam được Cục Thú y cập nhật lên website 

của Cục định kỳ hằng năm. 

II TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN  

1.  
7,8,9/ 

2020 

Sở NN&PTNT Hà 

Nội, Đồng Tháp, 

Lâm Đồng, Quảng 

Bình, Đồng Tháp, 

Quảng Ninh, Điện 

Biên, Thái Nguyên, 

Quảng Trị, Quảng 

Bình, Quảng Ngãi, 

Thái Bình 

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà 

nước, kiểm tra, xử lý vi phạm về vật 

tư nông nghiệp, nhất là những văn bản 

quy phạm pháp luật mới ban hành, 

nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ 

cán bộ thực hiện công tác ở địa 

phương. 

* Lĩnh vực quản lý nhà nước về ATTP: 

- Hằng năm, Cục Thú y đã xây dựng tài liệu và tổ chức 

tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về kiểm tra vệ sinh thú 

y, kiểm soát giết mổ và an toàn thực phẩm có nguồn gốc 

từ động vật cho cán bộ thú y các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương trong cả nước. Ngoài ra, một số tỉnh có 

kinh phí tổ chức các lớp, Cục Thú y đều cử giảng 

viên/báo cáo viên có trình độ chuyên môn phù hợp để 

tập huấn. 

- Năm 2019, Cục Thú y tổ chức 01 lớp tập huấn cho 41 

cán bộ thú y tỉnh Quảng Nam; 01 lớp tập huấn kiến thức 

an toàn thực phẩm trong sản xuất sữa tươi nguyên liệu 

Tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp 

vụ về chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP, các khóa đào tạo về thẩm định 

cho các cán bộ làm công tác chất 
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STT 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Cá nhân, đơn vị 

phản ánh, kiến 

nghị 

Nội dung phản ánh, kiến nghị,  

câu hỏi 
Nội dung trả lời 

lượng VTNN, ATTP tại địa phương. và lấy mẫu cho 45 học viên là đại diện các Chi cục Thú 

y vùng I, II, III, IV, V, VI, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh 

thú y Trung ương I, II và đại diện của một số doanh 

nghiệp sản xuất, chế biến sữa.  

- Thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 

26/11/2018 của Thủ tướng ban hành Quyết định thí điểm 

triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, 

thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, 

Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai. Bộ Nông nghiệp và PTNT 

phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức các 

lớp tập huấn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành trong 

năm 2018 và 2019. Cục Thú y đã giảng dạy cho 47 lớp 

tập huấn với hơn 5.000 học viên tham dự. 

* Lĩnh vực quản lý chất lượng VTNN: 

Cục Thú y đã tổ chức phổ biến, tập huấn cho các cơ 

quản lý địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh 

thuốc thú y quy định mới về quản lý thuốc thú y. Năm 

2019, đã tổ chức 2 hội nghị cho 250 đại biểu về quy định 

mới tại Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT. Phối hợp và 

hỗ trợ Chi cục Thú y Lào Cai tổ chức 01 lớp tập huấn về 

lấy mẫu thuốc thú y (tháng 12/2019). 

Tổ chức tập huấn, hội thảo trao đổi 

kinh nghiệm về nghiệp vụ kiểm tra, 

đánh giá, thẩm định an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi và thú 

y, trồng trọt và BVTV, chế biến nông 

lâm thủy sản để cán bộ chuyên môn 

tham gia trao đổi. 
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