
Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản 

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

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

quan địa phương quý III năm 2020, Cục Trồng trọt xin trả lời một số kiến 

nghị/câu hỏi liên quan theo phụ lục gửi kèm. 

Cục Trồng trọt gửi Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản để tổng 

hợp./. 
 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Cục Trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KHTH. 
 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Thị Hòa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC TRỒNG TRỌT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

    Số:                /TT-KHTH 
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị/câu 

hỏi của cơ quan địa phương quý III 

năm 2020 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2020 



Phụ lục: 
 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ/CÂU HỎI CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

 

TT 
Ngày, 

tháng, năm 
Địa phương  Nội dung phản ánh, kiến nghị, câu hỏi Nội dung trả lời 

1 9/2020 
Sở NN&PTNT 

Hà Nội 

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ các tỉnh, 
thành phố triển khai, định hướng tốt công tác quy 
hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tránh 
việc các địa phương cùng sản xuất hàng hóa lớn 
đối với cùng một mặt hàng, làm ảnh hưởng đến 
việc tiêu thụ nông sản khi dư cung sản phẩm. 
Triển khai các chương trình ứng dụng chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao, xây dựng các 
chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ 
sản phẩm nông, lâm, thủy sản có chất lượng cao, 
đảm bảo đủ nguồn cung các sản phẩm ATTP đáp 
ứng nhu cầu của nhân dân trong cả nước nói 
chung, thành phố Hà Nội nói riêng. 

Hiện nay, Cục Trồng trọt đang 

tiến hành xây dựng Chiến lược 

phát triển trồng trọt đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

Trong đó có đề xuất xây dựng 

đề án phát triển một số cây trồng 

chủ lực, đây là cơ sở để các địa 

phương xây dựng vùng sản xuất 

cho phù hợp. 

2 8/2020 
Sở NN&PTNT 

Yên Bái 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến vật tư nông 

nghiệp, an toàn thực phẩm. Điều chỉnh một số văn 

bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính cho phù hợp với quy mô và tính chất vi 

phạm. 

Cục Trồng trọt đã rà soát và đề 

xuất xây dựng các TCVN, 

QCVN để quản lý giống cây 

trồng theo các quy định của Luật 

Trồng trọt và đang xây dựng 

Nghị định xử phạt vi phạm hành 

chính lĩnh vực trồng trọt thay 

thế Nghị định số 31/2016/NĐ-

CP. 

3 9/2020 

Sở NN&PTNT 

Hà Nội, Đồng 

Tháp, Lâm 

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên 

ngành để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho các 

công chức, viên chức thực hiện công tác quản lý 

Kế hoạch năm 2020, Cục Trồng 

trọt tổ chức 06 lớp tập huấn, 

trong đó có 02 lớp đào tạo người 



Đồng, Quảng 

Bình, Đồng 

Tháp, Quảng 

Ninh, Điện 

Biên, Thái 

Nguyên, Quảng 

Trị, Quảng 

Bình, Quảng 

Ngãi , Thái 

Bình 

chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực 

phẩm ở các địa phương. 

- Tổ chức lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về 

thẩm định chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, 

các khóa đào tạo về thẩm định viện cho cán bộ 

làm công tác quản lý chất lượng, ATTP tại địa 

phương. 

- Tổ chức các lớp 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 địa phương tham gia trao 

đổi. 

lấy mẫu rau quả tươi, 04 lớp tập 

huấn áp dụng VietGAP, hữu cơ 

và đánh giá nội bộ. Đến nay, 

Cục đã tổ chức 01 lớp đào tạo 

lấy mẫu rau quả tươi, 02 lớp tập 

huấn áp dụng VietGAP, hữu cơ 

và đánh giá nội bộ. Các nội 

dung tập huấn này đã gửi tới Sở 

NN&PTNT các tỉnh/Tp. để đăng 

ký tham dự. 

4 9/2020 
Sở NN&PTNT 

Cao Bằng 

Có văn bản hướng dẫn cụ thể cho Sở NN&PTNT 
Cao Bằng về xây dựng mã số vùng trồng (nhất là 
xây dựng mã số vùng trồng cho cây thạch đen) 

Hiện nay, Cục Trồng trọt đang 

tiến hành xây dựng dự thảo 

hướng dẫn cấp mã số vùng trồng 

theo quy định tại Điều 64 Luật 

Trồng trọt. 

Đối với việc cấp mã số vùng 

trồng xuất khẩu, Sở liên hệ với 

Cục Bảo vệ thực vật để được 

hướng dẫn. 
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