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Hà Nội, ngày       tháng      năm         

  

 BÁO CÁO  

Kết quả công tác tháng 9, 9 tháng  

và trọng tâm công tác tháng 10 năm 2022 

    Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Bộ) 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 5566/BNN-VP 

ngày 22/9/2022 v/v chuẩn bị nội dung phục vụ giao ban công tác tháng 9/2022; Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xin báo cáo như sau: 

I. BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 9, 9 

THÁNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2022 

1. Kết quả trong tháng 9/2022 và 9 tháng đầu năm 2022 

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng văn bản QPPL 

Trong tháng 9, Cục tiếp tục phối hợp Vụ Pháp chế tham mưu văn bản gửi 

Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về thủ tục hành chính của Thông tư sửa đổi bổ 

sung Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.   

Xây dựng các báo cáo của Bộ (tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm; 

tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật; tổng kết triển khai, thực hiện Quyết định số 

1267/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ pháp điển). Góp ý các dự thảo 

(Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm 

đã tiêu thụ, Thông tư ban hành "Danh mục giống vật nuôi, giống thủy sản, giống 

cây trồng cần thiết nhập khẩu", Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản 

QPPL về an toàn thực phẩm, Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT 2022). 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Cục đã tham mưu Bộ góp ý hoàn thiện Chỉ thị của 

Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình 

hình mới; triển khai rà soát sửa đổi 02 Thông tư theo kế hoạch; trình Bộ ban hành 

Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, phát triển chuỗi giá trị 

nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” (Quyết định 1384/QĐ-BNN-QLCL ngày 

15/4/2022); Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp năm 2022 (Quyết định 1099/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2022); Chỉ thị về 

tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp tết 
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Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; góp ý Nghị định thay thế Nghị 

định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn) và nhiều Thông tư của Bộ Nông 

nghiệp&PTNT cũng như của các Bộ, ngành khác liên quan1; ban hành nhiều văn 

bản hướng dẫn các doanh nghiệp đáp ứng các quy định về ATTP, phòng chống 

dịch Covid-19 của thị trường nhập khẩu; tham mưu trả lời kiến nghị cử tri; xây 

dựng nhiều báo cáo tổng kết của Bộ 2… 

1.2. Kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ 

a) Triển khai phổ biến thông tin, truyền thông về chất lượng, ATTP 

 Theo báo cáo từ các địa phương, trong tháng 9/2022 đã tổ chức 940 hội 

nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn phổ biến quy định về đảm bảo chất lượng, ATTP 

cho 29.358 lượt cán bộ, doanh nghiệp, người dân tham dự; xây dựng và phát sóng 

444 lượt bản tin trên đài phát thanh, truyền hình, loa đài địa phương, 626 lượt tin, 

bài trên báo điện tử và báo giấy; 1.878 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; sản xuất và 

phát 25.007 tờ gấp, tờ rơi, tờ dán, sách, ấn phẩm truyền thông về ATTP. Ngoài ra 

Cục cũng đã kịp thời triển khai xử lý thông tin báo Tuổi trẻ đưa tin về việc rau 

VietGAP rởm trà trộn vào hàng loạt siêu thị, gây mất uy tín cho sản phẩm rau 

được chứng nhận VietGAP. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, toàn ngành đã tổ chức 5.571 hội nghị, hội thảo, 

phổ biến quy định về đảm bảo chất lượng, ATTP cho 307.492 lượt cán bộ, doanh 

nghiệp, người dân tham dự; xây dựng và phát sóng 26.574 lượt bản tin trên đài 

phát thanh, truyền hình, 92.388 lượt tin, bài trên báo điện tử và báo giấy, 40.882 

băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; 832.286 tờ gấp, tờ rơi, tờ dán...Tiếp tục phối hợp 

với Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam, Báo điện tử Đại biếu nhân dân, Báo Nông 

thôn ngày nay (Báo điện tử Dân Việt), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV2) triển khai 

hoạt động truyền thông tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATTP và 

quảng bá nông lâm thủy sản an toàn. 

b) Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án bảo đảm an toàn thực 

phẩm 

- Tổ chức triển khai và đôn đốc, hỗ trợ các địa phương triển khai Đề án 

Đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030 và 

Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2022 theo đúng tiến độ. 

- Chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện xây dựng và phát triển mô 

hình cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc.  

                                                 
1 dự thảo TT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; dự 

thảo TT quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại; Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, 

hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ, Thông tư ban hành "Danh mục giống vật nuôi, giống thủy sản, giống cây trồng cần thiết nhập khẩu", Thông tư 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản QPPL về an toàn thực phẩm, Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT 2022 
2 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình 

mới; tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm; tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật; tổng kết triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ pháp điển; tổng 
kết 10 năm (2012-2022) thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe 

nhân dân 
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- Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Dự án Canada tổ chức lễ 

ký kết và khởi động triển khai Kế hoạch phối hợp “Hỗ trợ Hà Nội xây dựng và 

phát triển một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững". Chủ trì phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị ký kết Chương trình phối 

hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao 

thương giữa thành phố Hồ Chí Minh  và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2022-2025; 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Cần Thơ xây dựng dự thảo kế hoạch triển 

khai Chương trình phối hợp đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy 

sản giao thương giữa TP. Cần Thơ và các tỉnh, thành phố năm 2023. 

- Tham gia phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tập huấn công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm cho các hội viên tại TP. Hồ Chí Minh và Đà nẵng. 

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương ký kết Kế 

hoạch Phối hợp triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 và 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP);. 

c) Duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ sinh ATTP nông lâm thủy 

sản:  

Trong tháng 9, Cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức lấy 412 mẫu thủy 

sản giám sát VSATTP, kết quả phát hiện 2 mẫu vi phạm, chiếm 0,48% (lũy kế từ 

đầu năm 2022 đến nay đã thực hiện lấy 2.641 mẫu thủy sản, phát hiện 39 mẫu vi 

phạm, chiếm 1,48%); chỉ đạo các địa phương lấy 2.914 mẫu nông lâm thủy sản 

sau thu hoạch, phát hiện 54 mẫu vi phạm an toàn thực phẩm.  Lũy kế 9 tháng 

đầu năm, Cục và các địa phương lấy 25.573 mẫu nông lâm thủy sản sau thu 

hoạch, phát hiện 601 mẫu vi phạm an toàn thực phẩm, chiếm 2,35% (So sánh 

với cùng kỳ 2020, 2021: Xin xem Mục 1 Phần II) 

Đối với các mẫu giám sát ATTP vi phạm, các cơ quan chức năng đã cảnh 

báo và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. 

d) Thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP 

Theo báo cáo từ các đơn vị, trong tháng 9 năm 2022, Cục QLCL và địa 

phương đã tổ chức thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP đối với 607 cơ sở sản xuất 

kinh doanh nông lâm thủy sản, kết quả 598 cơ sở đáp ứng quy định ATTP, chiếm 

98,5%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Cục QLCL và địa phương đã tổ chức thẩm 

định điều kiện bảo đảm ATTP đối với 8.874 cơ sở sản xuất kinh doanh nông 

lâm thủy sản, kết quả 8.830 cơ sở đáp ứng quy định ATTP, chiếm 99,5%) (So 
sánh với cùng kỳ 2020, 2021: Xin xem Mục 1 Phần II). 

đ) Thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý vi phạm 

Trong tháng 9, các địa phương đã thực hiện thanh, kiểm tra 2.333 cơ sở sản 

xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và VTNN, xử phạt 208 cơ sở với tổng số tiền 

1590,58 triệu đồng. Chi cục Quản lý chất lượng NLTS Trung Bộ đã kiểm tra và 

ban hành 02 Quyết định số 83/QĐ-XPHC và số 84/QĐ-XPHC ngày 19/8/2022 xử 

phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH hải sản Nghi Bông và Công ty 

TNHH Thủy sản Phú Song Hường với tổng số tiền xử phạt 29 triệu đồng. Lũy kế 

9 tháng đầu năm, cả nước thực hiện thanh tra 32.204 cơ sở sản xuất kinh 
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doanh nông lâm thủy sản và VTNN, xử phạt 1.829 cơ sở (chiếm 5,68%) với 

tổng số tiền 18.123,2 triệu đồng. 

e) Chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm và đàm phán xử lý các 

rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản Việt 

Nam (Chi tiết xin xem Mục 2 Phần II). 

g) Quản lý, đánh giá sự phù hợp 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Cục đã chỉ đạo thay đổi, bổ sung và gia hạn 

chỉ định 13 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước theo Thông 

tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT; cấp 02 giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP; 

hủy bỏ hiệu lực chỉ định 01 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm.  

h) Công tác tổ chức bộ máy, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

   - Tiếp tục phối hợp với Vụ TCCB giải trình với các cơ quan liên quan về 

chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông 

lâm thủy sản của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tại dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 15/2017/NĐ-CP.  

- Tham mưu công tác cán bộ: đề nghị Bộ ban hành quyết định bổ nhiệm 

ngạch cho 08 công chức mới tuyển dụng; hoàn thiện thủ tục tiếp nhận viên chức 

cho Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và tư vấn chất lượng...; 

- Đã tổ chức 04 lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, văn thư lưu trữ, 

tài chính kế toán. 

2. Trọng tâm công tác tháng 10/2022 và những tháng cuối năm 

2.1. Xây dựng các đề án, văn bản QPPL theo Kế hoạch 2022 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT và Thông tư số 48/2016/TT-BNNPTNT theo ý kiến của Văn phòng 

Chính phủ. 

- Tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo 02 TCVN theo kế hoạch. 

- Hoàn thiện đề xuất chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài 

chính của Cục hợp nhất sau khi Nghị định thay thế Nghị định 15/2017/NĐ-CP 

ban hành. 

2.2. Tổ chức thực hiện cơ chế chính sách pháp luật 

- Đôn đốc, hỗ trợ các địa phương triển khai Đề án Đảm bảo ATTP, nâng 

cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch đảm bảo 

ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 

2022 theo đúng tiến độ; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh 

doanh đảm bảo chất lượng, ATTP và phòng chống Covid trong tình hình mới. 

- Cung cấp kịp thời, chính xác cho các Báo, Đài thông tin quản lý chất 

lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản; phối hợp phổ biến 

pháp luật chất lượng, ATTP, truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông 

lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn.  
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- Đầu mối triển khai các chương trình phối hợp (Hội Nông dân Việt Nam, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; UBND TP. Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ 

và các địa phương liên quan; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Văn phòng điều 

phối nông thôn mới Trung ương). Chủ trì phối hợp Văn phòng nông thôn mới 

trung ương Tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức và hiểu biết chương 

trình OCOP cho các cán bộ đơn vị sự nghiệp thuộc Cục tham gia tư vấn, giám sát 

sản phẩm (OCOP) trong thời gian tới. 

- Đôn đốc triển khai “Hỗ trợ một số cơ sở sản xuất thực phẩm nông sản, 

thủy sản áp dụng, đánh giá, chứng nhận HACCP/ISO 22000” từ nguồn kinh phí 

Sự nghiệp Y tế năm 2022. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương 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 

các chuỗi cung ứng ngành hàng, chuỗi giá trị nông lâm thủy sản tại địa phương 

(từ vùng nguyên liệu, nhà máy, chợ/trung tâm thương mại, xuất khẩu). 

- Duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ sinh ATTP nông lâm thủy 

sản để kịp thời cảnh báo, xử lý vi phạm theo quy định. Chủ động tiếp nhận thông 

tin, thanh tra đột xuất, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vi phạm về ATTP. 

- Duy trì kiểm nghiệm, thẩm tra, chứng nhận kịp thời phục vụ doanh nghiệp 

thủy sản xuất khẩu. 

- Tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất 

khẩu nông sản, thủy sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, liên 

minh kinh tế Á - Âu.... 

- Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ cho cán bộ hệ 

thống Cục tại Hải Phòng. 

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THUỘC LĨNH VỰC AN TOÀN 

THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN (theo Công văn số 5474/BNN-KH 
ngày 18/8/2022 của Bộ) 

 1. Số liệu về các chỉ tiêu giám sát về chất lượng, ATTP thực hiện Chiến 

lược phát triển ngành 

  a) Tỷ lệ mẫu thực phẩm NLTS được giám sát đạt yêu cầu ATTP 9 tháng 

đầu năm 2022 đạt 97,6%, tăng so với cùng kỳ năm 2021 (86,8%), năm 2020 

(94,8%).  

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

bảo đảm ATTP 9 tháng đầu năm 2022 đạt 99,5%, tăng so với cùng kỳ năm 2021 

(91,3%), năm 2020 (98,5%).  

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

ATTP 9 tháng đầu năm 2022 đạt 89%, tăng so với cùng kỳ năm 2021 (75%), năm 

2020 (72%).  

2. Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp 
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 - Việc thực hiện các chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược và Đề án "Đảm 

bảo ATTP, nâng cao chất lượng NLTS giai đoạn 2021 -2030" cơ bản đã đáp ứng 

yêu cầu đặt ra, tăng dần đều theo các năm. 

- Một số kết quả nổi bật, mô hình hay:  

Tiếp cận chủ động trong xử lý các sự cố mất ATTP và đàm phán xử lý các 

rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản Việt 

Nam. Kết quả:  

+ Trung Quốc đã chấp thuận bổ sung 05 cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam 

được phép xuất khẩu vào Trung Quốc, nâng tổng số lên 785 cơ sở; tiếp tục xử lý 

các vướng mắc liên quan đến đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào Trung Quốc 

trên Hệ thống CIFER, bổ sung sản phẩm (sứa muối, tôm sú và tôm thẻ chân trắng 

ướp đá, ngao đông lạnh) vào Danh mục được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, 

phối hợp với Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc chuẩn bị kiểm tra trực tuyến doanh 

nghiệp, xử lý lô hàng bị cảnh báo;  

+ Hoa Kỳ tiếp tục công nhận tương đương và bổ sung thêm 6 doanh nghiệp 

đăng ký xuất khẩu cá da trơn sang thị trường này, nâng tổng số lên 25 cơ sở;  

+ Liên bang Nga đã chấp thuận bổ sung thêm 06 cơ sở, nâng tổng số lên 83 

cơ sở trong danh sách được phép xuất khẩu vào thị trường này; 

+ Với thị trường EU: Cục đã tổ chức các đoàn rà soát tại các doanh nghiệp 

chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu vào EU, đồng thời phối hợp với Tổng cục 

Thủy sản thực hiện công tác rà soát chuẩn bị đón đoàn thanh tra EU vào Việt nam 

(dự kiến 20-28/10/2022); nâng tổng số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu vào EU 

là 659 doanh nghiệp. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ GIAO TẠI CÁC THÔNG BÁO KẾT LUẬN, 

VĂN BẢN KHÁC 

 Việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 

TT 

 Mục trong Kế 

hoạch của Bộ (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 106/QĐ-

BNN-KH ngày 

12/01/2022) 

Nhiệm vụ Kết quả triển khai 

1 

III.1. Tập trung thích 

ứng an toàn, linh hoạt, 

thực hiện hiệu quả 

mục tiêu vừa phòng, 

chống dịch, vừa phục 

hồi và phát triển 

ngành nông nghiệp 

Triển khai nhất quán, nghiêm 

túc trong toàn ngành quy 

định về thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh Covid-19 theo các 

văn bản chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc, địa phương xử lý, tháo gỡ 

các khó khăn vướng mắc về chất 

lượng, ATTP NLTS cho các 

doanh nghiệp. 
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TT 

 Mục trong Kế 

hoạch của Bộ (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 106/QĐ-

BNN-KH ngày 

12/01/2022) 

Nhiệm vụ Kết quả triển khai 

trong đó có Chỉ thị số 26/CT-

TTg ngày 21/9/2021; tăng 

cường các biện pháp phòng, 

chống dịch phù hợp; tạo 

thuận lợi tối đa cho sản xuất, 

lưu thông, tiêu thụ và xuất 

khẩu nông lâm thủy sản trong 

bối cảnh phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

2 III.2. Hoàn thiện thể 

chế, pháp luật theo 

hướng đồng bộ, hiện 

đại, đáp ứng yêu cầu 

đổi mới sáng tạo và 

hội nhập quốc tế, phát 

triển kinh tế thị 

trường, nhằm khơi 

thông nguồn lực phát 

triển ngành  

Xây dựng và hoàn thiện các 

Nghị định, Quyết định, 

Thông tư theo đúng Kế hoạch 

xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật của Chính phủ và 

của Bộ năm 2022.  

Đang tiếp tục phối hợp Vụ Pháp 

chế tham mưu văn bản gửi Văn 

phòng Chính phủ cho ý kiến về 

thủ tục hành chính của Thông tư 

sửa đổi bổ sung Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT, 

Thông tư số 48/2013/TT-

BNNPTNT.   

3 III.3.b. Thúc đẩy 

nghiên cứu, chuyển 

giao, ứng dụng khoa 

học công nghệ 

Hoàn thiện hệ thống tiêu 

chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia phục vụ quản 

lý chất lượng vật tư nông 

nghiệp, an toàn thực phẩm, 

quản lý đầu tư xây dựng 

chuyên ngành; hài hoà hoá 

tiêu chuẩn khu vực, quốc tế 

để thúc đẩy mở rộng thị 

trường xuất khẩu. 

Thành lập Hội đồng và thẩm tra 

hồ sơ dự án Tiêu chuẩn kỹ thuật 

quốc gia “Sản phẩm thủy sản – 

Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông 

lạnh” và “Tôm đông lạnh – Yêu 

cầu kỹ thuật” (tổ chức họp thẩm 

tra ngày 29/9/2022). 

4 III.3.c. Tăng cường và 

nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý chất 

lượng vật tư nông 

nghiệp và an toàn thực 

phẩm 

 

Tiếp tục triển khai thực hiện 

có hiệu quả các nghị quyết, 

chỉ thị, chương trình, kế 

hoạch hành động về công tác 

đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Triển khai thực hiện Nghị 

quyết 165/NQ-CP ngày 

30/12/2021 về việc tháo gỡ 

vướng mắc liên quan đến cấp 

Giấy phép, Giấy chứng nhận, 

kiểm tra chất lượng trong lĩnh 

vực nông nghiệp và PTNT do 

phải thực hiện quy định về 

phòng, chống dịch bệnh 

Covid -19. Đẩy mạnh xây 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí 

Minh chuẩn bị ký kết Chương 

trình phối hợp đảm bảo an toàn 

thực phẩm, nâng cao chất lượng 

nông, lâm, thủy sản giao thương 

giữa thành phố Hồ Chí Minh  và 

các tỉnh, thành phố giai đoạn 

2022-2025. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và PTNT Cần Thơ xây 

dựng dự thảo kế hoạch triển 

khai Chương trình phối hợp 

đảm bảo an toàn thực phẩm, 

nâng cao chất lượng nông, lâm, 



 

8 

 

 

 

TT 

 Mục trong Kế 

hoạch của Bộ (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 106/QĐ-

BNN-KH ngày 

12/01/2022) 

Nhiệm vụ Kết quả triển khai 

dựng các chuỗi cung ứng 

thực phẩm an toàn, nhất là 

cho các đô thị lớn; tổ chức 

sản xuất theo hướng tập trung 

đảm bảo an toàn thực phẩm, 

áp dụng các hệ thống quản lý 

chất lượng tiên tiến; tăng 

cường sử dụng vật tư nông 

nghiệp theo hướng hữu cơ. 

Thực hiện tốt các chương 

trình phối hợp, vận động sản 

xuất kinh doanh nông sản an 

toàn, giám sát đảm bảo 

ATTP, trọng điểm là các hộ 

sản xuất nhỏ lẻ, mô hình 

“Mỗi xã một sản phẩm”.  

Chủ động xử lý các sự cố mất 

an toàn thực phẩm. Xử lý rào 

cản kỹ thuật về vệ sinh an 

toàn thực phẩm nhằm duy trì 

và mở rộng xuất khẩu sản 

phẩm nông lâm thủy sản Việt 

Nam sang các nước. 

thủy sản giao thương giữa thành 

phố Cần Thơ  và các tỉnh, thành 

phố năm 2023. 

- Tham gia phối hợp Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam tập huấn 

công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm cho các hội viên tại thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Phối hợp với Văn phòng nông 

thôn mới trung ương ký kết Kế 

hoạch Phối hợp triển khai hoạt 

động đảm bảo chất lượng, an 

toàn thực phẩm trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 

2022-2025 và Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP). 

- Tiếp tục xử lý các sự cố mất an 

toàn thực phẩm. Xử lý rào cản 

kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực 

phẩm nhằm duy trì và mở rộng 

xuất khẩu sản phẩm nông lâm 

thủy sản Việt Nam sang các 

nước. 

Đề nghị Văn phòng tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởngTrần Thanh Nam (để b/c); 

- Vụ Kế hoạch (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Các Phòng (để biết); 

- Lưu VT, KHTC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 Ngô Hồng Phong 
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