
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

  NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

   

Số:             /QLCL-KHTC 
V/v báo cáo tổng kết công tác QLCL 

VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng 

 công tác quản lý ATTP năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       

Hà Nội, ngày       tháng      năm  

                              

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố: 

Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. 

 

Để chuẩn bị tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an 

toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021 và lập kế hoạch trọng tâm năm 

2022, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị Quý Cơ quan 

như sau: 

1. Xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành 

động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 (Quyết 

định số 184/QĐ-BNN-QLCL ngày 12/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) và 

kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cụ thể: 

- Biểu mẫu báo cáo: Theo Mẫu đề cương báo cáo số 06 Phụ lục I kèm 

theo Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT. 

- Thời hạn: Báo cáo gửi về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản (đồng gửi qua email: kieuminh.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 15/12/2021. 

2. Tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản 

của địa phương và gửi hồ sơ, kết quả tự đánh giá, chấm điểm qua Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản (đồng gửi qua email: 

vanngoc.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 15/12/2021 theo quy định tại Quyết 

định số 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, KHTC.   

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp  
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