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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022 

1. Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành  

Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện cơ 

chế chính sách về chất lượng, ATTP theo hướng cải cách hành chính, phù hợp 

thực tiễn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh nông 

lâm thủy sản an toàn và hài hòa với chuẩn mực quốc tế, cụ thể: 

- Bộ đã trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định; phối hợp Bộ Y tế rà soát, 

hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 

15/2018/NĐ-CP; trực tiếp ban hành 07 Thông tư về quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm nông lâm thủy sản; 65 TC và 01 QC về quản lý chất lượng vật tư nông 

nghiệp, an toàn thực phẩm đã được thẩm định và cấp số hiệu (Chi tiết xin xem Phụ 

lục 1, 2 gửi kèm). 

- Tham mưu lồng ghép định hướng, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng vật tư 

nông nghiệp, chất lượng, ATTP vào các văn bản chỉ đạo phát triển nông nghiệp, 

nông thôn bền vững gồm 01 Chỉ thị, 02 Đề án, 01 Chương trình, 04 Kế hoạch và 

01 bộ tiêu chí giám sát (Phụ lục 1 đính kèm). 

- Chủ động đề xuất Bộ ban hành và tổ chức thực hiện 02 Kế hoạch triển 

khai Đề án: Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông 

lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 (Quyết định số 1099/QĐ-

BNN-QLCL ngày 25/3/2022); Kế hoạch khung về giám sát an toàn thực phẩm 

năm 2022 của Bộ (Quyết định số 51/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/01/2022);  

- Để thích ứng với biến động trong và ngoài nước năm 2022, Bộ đã tham 

mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 165 tháo gỡ vướng mắc liên quan đến 

cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường quản lý và tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc cho người dân, doanh  nghiệp sản xuất kinh doanh nông lâm 

thủy sản chất lượng, an toàn (1); xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm 

trình Chính phủ về chất lượng, an toàn thực phẩm(2). 

                                                 
1 Văn bản số 633/BNN-QLCL ngày 24/01/2022 hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết 165 trong phạm vi 

chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; số 1525/BNN-QLCL ngày 15/3/2022 hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Kế 

hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022; số 7647/BNN-QLCL ngày 15/11/2022 tăng cường quản 



 

2. Triển khai các kế hoạch, đề án, chương trình bảo đảm chất lượng, 

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

- Chỉ đạo tổ chức triển khai các Đề án, Chương trình về sản xuất nông 

nghiệp theo VietGAP, hữu cơ, tuần hoàn và kiểm soát ATTP từ gốc và liên kết 

sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi giá trị cung ứng nông sản thực phẩm chất 

lượng, an toàn cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, cụ thể: 

+ 2.510 chuỗi giá trị được thiết lập duy trì (tăng 866 chuỗi so với năm 2021 

(1644 chuỗi)) với sự tham gia của một số tập đoàn lớn (Dabaco, Ba Huân, 

Saigon Coop, San Hà ...); 

+ 244.189,2 ha cây trồng được chứng nhận VietGAP và tương đương với 

13.272 doanh nghiệp được chứng nhận (tăng hơn so với năm 2021 (6.211 cơ 

sở)); diện tích nuôi trồng thủy sản là 89.119,9 ha được cấp chứng nhận VietGAP 

và tương đương (tăng hơn so với năm 2021 (16.991 ha) với 847 cơ sở được 

chứng nhận (năm 2021 là 624 cơ sở); 905 trang trại và 2.543 hộ chăn nuôi được 

chứng nhận VietGAHP (tăng hơn so với năm 2021 (924 trang trại và 1.249 hộ 

chăn nuôi)). 

+ 8.689 sản phẩm đạt chuẩn “OCOP 3 sao” trở lên (tăng 33,7% so với năm 

2021 (6.500 sản phẩm). 

+ Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là có 71,4% xã đạt chuẩn nông thôn 

mới (năm 2021 là 68,2%) và đều đảm bảo tiêu chí tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ đúng các quy định về đảm bảo an toàn thực 

phẩm. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế và đưa hoạt động hợp tác, phối hợp với các tổ 

chức chính trị xã hội, địa phương liên quan trong đảm bảo ATTP thực chất, hiệu 

quả (chủ trì, phối hợp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

triển khai Chương trình phối hợp số 01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN “tuyên 

truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn 

vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 -2025”; phối hợp 

UBND TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ ký các Chương trình đảm bảo an toàn thực 

phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hồ 

Chí Minh/ Cần Thơ và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021- 2025; 

phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Sở Nông nghiệp và PTNT TP. 

Hồ Chí Minh, Ban Quản lý ATTP TP. Hồ Chí Minh, Dự án Canada ký và khởi 

động triển khai các Kế hoạch hỗ trợ Hà Nội / TP. Hồ Chí Minh xây dựng và 

phát triển một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững...) 

3. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông 

Việc phổ biến văn bản QPPL, quy định của Việt Nam và thị trường nhập 

khẩu về chất lượng, ATTP tới người dân, doanh nghiệp, các bên liên quan được 

                                                                                                                                                         
lý hoạt động kinh doanh, chế biến thực phẩm; số 7499/BNN-TY tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y 

thủy sản trong nuôi trồng thủy sản; 03 công văn về việc kiện toàn, củng cố, tăng cường hệ thống thú y các cấp để bảo đảm 

thực thi nhiệm vụ tại địa phương gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình... 
2 Báo cáo 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 (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,… 



 

thực hiện kịp thời, thông qua tổ chức các hội nghị phổ biến ngay sau khi văn bản 

được ban hành; đăng tải trên website của Bộ và phối hợp với Báo, Đài. 

Từ đầu năm đến nay, toàn Ngành đã tổ chức 11.078 hội nghị, hội thảo, 

phổ biến quy định về đảm bảo chất lượng, ATTP cho 424.566 lượt cán bộ, 

doanh nghiệp, người dân tham dự; xây dựng và phát sóng 33.727 lượt bản tin 

trên đài phát thanh, truyền hình, 5.188 lượt tin, bài trên báo điện tử và báo 

giấy,10.238 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; 1.161.716 tờ gấp, tờ rơi, tờ dán...số 

lượng hội nghị, hội thảo, bản tin, phóng sự gấp đôi số lượng hội nghị, hội thảo 

2021. Tiếp tục phối hợp với Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam, Báo điện tử 

Đại biểu 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. Kết quả đạt 

được tạo dư luận tốt trong xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của 

người sản xuất, kinh doanh cũng như hiểu biết, niềm tin của người tiêu dùng 

trong lựa chọn và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát chất 

lượng, ATTP theo chuỗi đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được chứng 

nhận, xác nhận an toàn. 

4. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra chất lượng VTNN, ATTP  

- Các Cục chuyên ngành tiếp tục duy trì các chương trình giám sát quốc 

gia đối với sản phẩm thủy sản, động vật, thực vật đảm bảo nguồn thực phẩm an 

toàn cho người tiêu dùng trong nước và xuất xuất khẩu: 

+ Cục QLCL đã thực hiện lấy 2916 mẫu thủy sản nuôi giám sát vệ sinh 

ATTP, phát hiện 49 mẫu nhiễm hóa chất, kháng sinh vượt mức giới hạn cho 

phép, chiếm 1,6% (tăng hơn năm 2021 là 1,39%); 5/350 mẫu nhuyễn thể 2 mảnh 

vỏ phát hiện vi sinh vật (E.coli) chiếm 1,42% (giảm so với năm 2021 là 1,7%). 

Đối với các trường hợp phát hiện vi phạm, Cục QLCL đã tổ chức đánh giá nguy 

cơ, cảnh báo kịp thời tới Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y và các địa phương phối 

hợp kiểm tra, xác minh nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục. 

+ Cục BVTV đã lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm đối với thực phẩm 

có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, phát hiện 06/647 mẫu vi phạm (chiếm 0,92%); 

lấy 300 mẫu kiểm soát tồn dư từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho một số 

nông sản xuất khẩu của Việt Nam 2022 (hiện chưa có kết quả phân tích). 

+ Cục Thú y đã lấy 1.909 mẫu giám sát một số sản phẩm xuất khẩu (ong, 

thịt gà, sữa tươi nguyên liệu), lấy 1.380 mẫu giám sát ATTP đối với sản phẩm 

động vật nhập khẩu không phát hiện vi phạm ATTP; lấy và phân tích 962 lượt 

mẫu thịt lợn, thịt gà tiêu thụ nội địa và phát hiện 128 lượt mẫu vi phạm chỉ tiêu 

vi sinh và 01 mẫu vi phạm kim loại nặng (chiếm 13,4%). 

- Chỉ đạo các địa phương lấy 35.506 mẫu nông lâm thủy sản sau thu 

hoạch, phát hiện 1.384 mẫu vi phạm an toàn thực phẩm, chiếm 3,89% (giảm so 

với 4,2% năm 2021). Đối với các mẫu giám sát ATTP vi phạm, các cơ quan đã 

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

- Tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP lũy kế đến nay cho 89% cơ sở 

SXKD nông lâm thủy sản nhỏ lẻ (tăng so với lũy kế năm 2021 là 82%). Tỷ lệ cơ 



 

sở được thẩm định, duy trì đủ điều kiện ATTP (xếp loại A/B) là 98,3% (tăng so 

với năm 2021 là 94,87%);  

- Tiếp tục chỉ đạo chuyển mạnh từ thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư 

nông nghiệp, ATTP theo kế hoạch sang thanh tra, kiểm tra đột xuất; tăng cường 

phối hợp thanh tra liên ngành tại các địa phương. Từ đầu năm đến nay toàn 

Ngành nông nghiệp đã thực hiện thanh tra 27.574 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật 

tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản, xử phạt hành chính 2.244 cơ sở (chiếm 

8,1%, giảm so với năm 2021 (9,7% vi phạm) với số tiền phạt 20,14 tỷ đồng. 

Kết quả giám sát, kiểm tra, thanh tra cho thấy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước; ý thức của người dân, doanh nghiệp về chất lượng, ATTP được nâng cao.  

5. 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: 

- Tích cực, chủ động phối hợp liên ngành với các đơn vị liên quan của Bộ 

Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an... để giải quyết các vấn đề về ATTP (hoạt 

động liên ngành, xây dựng văn bản quy định, xử lý sự cố ATTP...) điển hình 

như phản ánh của vụ Báo Tuổi trẻ Online về một số công ty đã thu gom rau ở 

chợ đưa về đóng gói, dán nhãn VietGAP rồi bán cho siêu thị…. Qua đó, củng cố 

niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nông sản Việt. 

- Chỉ đạo tập trung nguồn lực đàm phán giải quyết các rào cản kỹ thuật về 

an toàn dịch bệnh, đảm bảo chất lượng, ATTP để mở rộng thị trường tiêu thụ 

nông lâm thủy sản trong và ngoài nước. Trong năm 2022 đã bổ sung 12 cơ sở 

xuất khẩu sản phẩm cá da trơn vào Hoa Kỳ; 10 cơ sở chế biến thủy sản xuất 

khẩu sang Nga; 46 cơ sở xuất khẩu vào Hàn Quốc; 33 cơ sở chế biến thủy sản 

xuất khẩu vào EU; 44 cơ sở bao gói tôm sú, tôm thẻ, cua, tôm hùm sống xuất 

khẩu sang Trung Quốc; 532 doanh nghiệp được đăng ký xuất khẩu thực phẩm có 

nguồn gốc thực vật vào Trung Quốc; đàm phán, hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu 

xoài, thịt gà sang Hàn Quốc; bưởi, chanh ta sang Hoa Kỳ, Newzealand; lông vũ, 

yến và sản phẩm từ yến, sữa và sản phẩm từ sữa, sầu riêng, khoai lang,... sang 

Trung Quốc; mật ong sang EU... Đến nay, nông lâm thủy sản Việt Nam đã có 

mặt trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 53 tỷ 

USD. 

6. Công tác kiểm nghiệm, phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, kết 

quả đánh giá, công nhận phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025; kết quả 

đánh giá, chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

về ATTP 

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác kiểm nghiệm: đảm bảo yêu cầu phục vụ 

quản lý nhà nước không gián đoạn, lũy kế đến thời điểm này đã chỉ định 28 cơ 

sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP; thực hiện 25 

lượt đánh giá giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, kết quả các cơ sở kiểm 

nghiệm duy trì năng lực theo quy định tại Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-

BYT-BNNPTNT-BCT.  

7. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực 



 

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng 

VTNN, ATTP trong toàn ngành được chú trọng, tăng cường hơn so với năm 

2021 (do dịch bệnh Covid đã được kiểm soát): toàn Ngành đã tổ chức được 500 

lớp đào tạo bồi dưỡng cho 3.686 lượt cán bộ trung ương và địa phương về 

nghiệp vụ lấy mẫu, nghiệp vụ  thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 

về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, nghiệp vụ đánh giá nội bộ đối với cơ sở 

áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, trồng trọt hữu cơ, nghiệp vụ đảm bảo chất lượng 

ATTP trong khâu sản xuất ban đầu và sau thu hoạch… 

8. Đánh giá chung 

a) Kết quả đạt được 

- Chủ động, phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa thường xuyên cũng 

như theo chuyên đề, lĩnh vực các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, đúng tiến 

độ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống văn bản QPPL. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên, 

liên tục; công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm an toàn, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông sản thực phẩm an toàn được tăng cường đã góp phần nâng cao nhận 

thức, hành động của các tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông lâm thủy sản; 

- Các chương trình giám sát chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản được 

duy trì, mở rộng kiểm tra chuyên ngành sang thanh tra đột xuất đã giúp kịp thời 

phát hiện, cảnh báo, áp dụng các biện pháp khắc phục và xử lý nghiêm túc các vi 

phạm ATTP. 

- Giải quyết hiệu quả, kịp thời rào cản kỹ thuật ATTP của thị trường xuất 

khẩu, duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu NLTS tại các thị trường truyền thống; 

giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP củng cố niềm tin của người dân, giúp 

phát triển thị trường trong nước. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh, liên kết với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ở nhiều địa phương còn 

chậm, thiếu sáng tạo, đổi mới. 

- Tổ chức bộ máy làm công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, ATTP nông 

lâm thủy sản tại các cấp địa phương thiếu, biến động, không đồng nhất.  

- Bối cảnh dịch Covid-19, xung đột quân sự Nga-Ucraina ảnh hưởng 

không nhỏ đến SXKD của doanh nghiệp; các thị trường nhập khẩu tăng các rào 

cản kỹ thuật (như Trung Quốc bên cạnh rào cản ATTP đã bổ sung thêm rào cản 

phòng chống dịch bệnh Covid...) dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy 

sản gặp nhiều khó khăn. 

 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

Tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị 

17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới; các Chỉ thị, Kế hoạch hành động, Chiến lược phát triển 



 

nông nghiệp, nông thôn bền vững, Đề án đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng 

nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030, cụ thể: 

1. Ổn định tổ chức bộ máy, nguồn lực quản lý, đảm bảo chất lượng, 

ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp. 

2. Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, qui chuẩn 

kỹ thuật tạo môi trường thuận lợi và động lực cho người dân, doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, bền vững. 

3. Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và 

hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh 

nông lâm thủy sản và truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất 

lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. 

4. Đảm bảo thẩm định chứng nhận đầy đủ cơ sở đủ điều kiện đảm bảo 

ATTP, tăng cường vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết và 

kiểm tra ký cam kết theo qui định. 

5. Chủ động giám sát, cảnh báo, thanh kiểm tra đột xuất phát hiện kịp 

thời, xử lý nghiệm cơ sở vi phạm, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, 

ATTP. 

6. Chủ động kịp thời xử lý sự cố ATTP, đàm phán giải quyết các rào cản 

kỹ thuật mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản tại thị trường trong nước 

và quốc tế. 

       BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 



 

Phụ lục 1 

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHẤT LƯỢNG VTNN 

VÀ CHẤT LƯỢNG, ATTP NĂM 2022 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Ngày ban 

hành 

I NGHỊ ĐỊNH 

1 07/2022/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

lâm nghiệp; kiểm dịch và bảo vệ thực vật; thú y; 

chăn nuôi 

10/01/2022 

2 11/2022/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 về chứng nhận 

chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh 

châu Âu và Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc 

Ai len 

15/01/2022 

3 46/2022/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 

hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 

13/7/2022 

 

4 80/2022/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y 

13/10/2022 

II THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

1 01/2022/TT-

BNNPTNT 

sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 

thủy sản 
18/01/2022 

2 06/2022/TT-

BNNPTNT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật thủy sản 

25/7/2022 

3 09/2022/TT-

BNNPTNT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật trên cạn 

19/8/2022 

4 10/2022/TT- 

BNNPTNT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ 

sinh thú y 

14/9/2022 

5 11/2022/TT 

BNNPTNT 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật. 

20/9/2022 

 

6 13/2022/TT 

BNNPTNT 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư về 

quản lý thuốc thú y 

28/9/2022 

 

7 15/2022/TT- 

BNNPTNT 

quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y 

và an toàn thực phẩm đối với mật ong 
24/10/2022 



 

B. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO,  ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ NĂM 2022 

TT TÊN VĂN BẢN 

1.  Kế hoạch triển khai Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 

2.  Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông 

thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 

1909/QĐ-BNN-KH ngày 27/5/2022); 

3.  Bộ chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn 

bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 

3572/QĐ-BNN-KH ngày 21/9/2022); 

4.  Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm thuộc Chương trình 

tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn 

trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 07/QĐ-

BCĐTW-VPĐP ngày 17/10/2022) 

5.  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chiến lược quốc 

gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 3444/QĐ-BNN-

KH ngày 12/9/2022)...; 

6.  Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ 

tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022 - 2025 (Quyết định số 

1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 25/3/2022 

7.  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện tăng cường sản 

xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu 

quả giai đoạn 2022 -2025 (Quyết định số 4324/QĐ-BNN-BVTV ngày 

09/11/2022) 

8.  Chỉ thị số 653/CT-BNN-BVTV về sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối, hiệu 

quả 

9.  Văn bản số 633/BNN-QLCL ngày 24/01/2022 hướng dẫn doanh nghiệp triển 

khai thực hiện Nghị quyết 165 trong phạm vi chất lượng, ATTP nông lâm thủy 

sản 

10.  Văn bản số 1525/BNN-QLCL ngày 15/3/2022 hướng dẫn các đơn vị, địa 

phương thực hiện Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm 

năm 2022 

11.  Văn bản số 7647/BNN-QLCL ngày 15/11/2022 tăng cường quản lý hoạt động 

kinh doanh, chế biến thực phẩm 

12.  Văn bản số 7499/BNN-TY tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng 

thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản 

13.  03 công văn về việc kiện toàn, củng cố, tăng cường hệ thống thú y các cấp để 

bảo đảm thực thi nhiệm vụ tại địa phương gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà 

Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình 

 

 

 



 

Phụ lục 2 

DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

 VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, ATTP ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2022 

 

TT Tên TCVN, QCVN Số hiệu 

I Trồng trọt   

1.  Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính 

khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 

3: Giống cam 

TCVN 13382-3:2022 

2.  Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính 

khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 

4: Giống bưởi 

TCVN 13382-4:2022 

3.  Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính 

khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 

5: Giống chuối 

TCVN 13382-5:2022 

4.  Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính 

khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 

6: Giống cà phê 

TCVN 13382-6:2022 

5.  Giống cây trồng nông nghiệp –Sản xuất giống – 

Phần 1: Hạt giống lúa lai 

TCVN 13607-1:2022 

6.  Giống cây trồng nông nghiệp –Sản xuất giống –

Phần 2: Hạt giống lúa thuần 

TCVN 13607-2:2022 

7.  Giống cây trồng nông nghiệp –Sản xuất giống –

Phần 3: Hạt giống ngô lai 

TCVN 13607-3:2022 

II Bảo vệ thực vật   

8.  Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật 

gây hại - Phần 5: Nhóm cây dược liệu 

TCVN 13268-5:2022 

9.  Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật 

gây hại - Phần 6: Nhóm cây hoa, cây cảnh 

TCVN 13268-6:2022 

10.  Kiểm dịch thực vật - Quy trình phân tích nguy cơ 

đến môi trường của sinh vật có ích nhập khẩu - 

Phần 1: Sinh vật bắt mồi 

TCVN 13504-1:2022 

11.  Kiểm dịch thực vật - Quy trình phân tích nguy cơ 

đến môi trường của sinh vật có ích nhập khẩu - 

Phần 2: Sinh vật ký sinh. 

TCVN 13504-2:2022 

12.  Quy  trình  giám  định  cỏ  dại  gây  hại  thực  vật 

-Phần  2-3:  Yêu  cầu  cụ  thể  đối  với  cây  kế  

đồng Cirsium arvense (L.) Scrop 

TCVN 12372-2-3:2022 

13.  Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực 

vật -Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng 

thuộc giống Ditylenchus 

TCVN 12194-2-3:2022 

14.  Thuốc bảo vệ thực vật -Phần 7: Xác định hàm 

lượng hoạt chất pentoxazone bằng phương pháp 

sắc ký lỏng hiệu năng cao 

TCVN 13262-7:2022 

15.  Thuốc bảo vệ thực vật -Phần 8: Xác định hàm 

lượng hoạt chất chlorobromo isocyanuric acid 

bằng phương pháp sắc ký lỏng  hiệu năng cao 

TCVN 13262-8:2022 



 

TT Tên TCVN, QCVN Số hiệu 

16.  Thuốc bảo vệ thực vật -Phần 9: Xác định hàm 

lượng hoạt  chất  kẽm  sulfat  bằng  phương  

pháp  chuẩn  độ complexon 

TCVN 13262-9:2022 

17.  Thuốc bảo vệ thực vật -Phần 10: Xác định hàm 

lượng hoạt chất axit humic và axit fulvic bằng 

phương pháp chuẩn độ 

TCVN13262-10:2022 

18.  Thuốc bảo vệ thực vật -Phần 11:Xác định hàm 

lượng hoạt chất đồng (II) oxit bằng phương pháp 

chuẩn độ iot-thiosulfat 

TCVN 13262-11:2022 

19.  Thuốc bảo vệ thực vật -Khảo nghiệm hiệu lực 

sinh học trên đồng ruộng 

TCVN 12561:2022 

20.  Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật -

Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với quy trình giám 

định bệnh thối rễ do nấm phytophthora 

cinnamomirands 

TCVN 12195-2-17:2022 

21.  Quy trình giám định vi khuẩn, virus, 

phytoplasma gây bệnh thực vật -Phần 2-11: Yêu 

cầu cụ thể đối với quy trình giám định bệnh chùn 

ngọn chuối do virus banana bunchy top 

TCVN 12371-2-11:2022 

22.  Quy trình giám định vi khuẩn, virus, 

phytoplasma gây bệnh thực vật -Phần 2-12: Yêu 

cầu cụ thể đối với quy trình giám định bệnh sọc 

lá lạc do virus peanut stripe 

TCVN 12371-2-12:2022 

23.  Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại 

thực vật -Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với quy 

trình giám định ngài hại quả do thaumatotibia 

leucotretaMeyrick 

TCVN 12709-2-15:2022 

24.  Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại 

thực vật -Phần 2-16: Yêu cầu cụ thể đối với quy 

trình giám định ruồi đục quả táo do rhagoletis 

pomonellawalsh 

TCVN 12709-2-16:2022 

25.  Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại 

thực vật -Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với quy 

trình giám định mọt đậu mê-hi-cô do zabrotes 

subfasciatus(Boheman) 

TCVN 12709-2-17:2022 

26.  Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại 

thực vật -Phần 2-18: Yêu cầu cụ thể đối với quy 

trình giám định nhện nhỏ Thái Bình Dương do 

tetranychus pacificusMcgregor 

TCVN 12709-2-18:2022 

III Phân bón   

27.  Phân bón – Phương pháp định lượng 

Trichoderma spp. – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

TCVN 13613:2022 

28.  Phân bón – Phương pháp định lượng Bacillus 

megaterium – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

T TCVN 13614:2022 

IV Thủy sản   

29.  Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt - Phần 1: Nuôi 

trồng thủy sản trong ao 

TCVN 13528-1:2022 



 

TT Tên TCVN, QCVN Số hiệu 

30.  Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Giống 

cá thát lát còm, cá lăng đuôi đỏ, cá ét mọi, cá trê 

vàng, cá chạch bùn 

TCVN 13585-1:2022 

31.  Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 2: Giống 

cá hô, cá trà sóc, cá bông lau, cá chạch lấu 

TCVN 13585-2:2022 

32.  Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 3: Giống 

cá chiên, cá chạch sông, cá anh vũ 

TCVN 13585-3:2022 

V Chăn nuôi   

33.  Gà giống nội – Yêu cầu kỹ thuật; Phần 7. Gà 

Tiên Yên 

TCVN 12469-7:2022 

34.  Gà giống nội – Yêu cầu kỹ thuật; Phần 9. Gà Tre TCVN 12469-9:2022 

35.  Gà giống nội - Phần 10: Gà chọi TCVN 12469-10:2022 

36.  Vịt giống hướng thịt - Phần 5: Vịt Hòa Lan TCVN 12466-5:2022 

37.  Vịt giống hướng trứng - Phần 6: Vịt TC TCVN 12466-6:2022 

38.  Vịt giống kiêm dụng - Phần 7: Vịt PT TCVN 12468-6:2022 

39.  Ong giống TCVN 13473:2022 

40.  Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi 

- Phần 1: Gia cầm 

TCVN 13474-1:2022 

41.  Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi 

- Phần 2: Giống tằm 

TCVN 13474-2:2022 

42.  Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng các 

chủng nấm men probiotic 

TCVN 13516:2022  

43.  Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng 

enterococcus (E. Faecium) spp. 

TCVN 13517:2022 

44.  Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng flo 

bằng phương pháp chuẩn độ sau chưng cất 

TCVN 13518:2022 

45.  Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng selen 

bằng phương pháp đo huỳnh quang 

TCVN 13519:2022 

46.  Giống lợn nội - Yêu cầu kỹ thuật 

Phần 1. Lợn Móng Cái 

TCVN 13562-1:2022 

47.  Giống lợn nội - Yêu cầu kỹ thuật 

Phần 2. Lợn Mường Khương 

TCVN 13562-2:2022 

48.  Giống lợn nội - Yêu cầu kỹ thuật 

Phần 3. Lợn Lũng Pù, Vân Pa, Sóc 

TCVN 13562-3:2022 

49.  Giống lợn nội - Yêu cầu kỹ thuật 

Phần 4. Lợn Vân Pa 

TCVN 13562-4:2022 

50.  Giống lợn nội - Yêu cầu kỹ thuật 

Phần 5. Lợn Sóc  

TCVN 13562-5:2022 

51.  Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi  

Phần 3: Giống lợn 

TCVN 13474-3: 2022 

VI Thú y   

52.  Vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y - 

Phép thử độ thuần khiết 

TCVN 8684:2022 

53.  Quy trình kiểm nghiệm vắc xin 

Phần 9: Vắcxin vô hoạt phòng bệnh cúm gia cầm 

TCVN 8685-9:2022 



 

TT Tên TCVN, QCVN Số hiệu 

54.  Quy trình kiểm nghiệm vắc xin  

Phần 10: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh lở mồm 

long móng (FMD) 

TCVN 8685-10:2022 

55.  Bệnh  động  vật -Quy trình chẩn  đoán 

Phần 10: Bệnh lao bò 
TCVN 8400-10:2022 

56.  Quy trình chẩn đoán - Quy trình chẩn đoán 

Phần 52:Bệnh nhiệt thán ở gia súc 
TCVN 8400-52:2022 

57.  Quy trình chẩn đoán - Quy trình chẩn đoán 

Phần 53: Bệnh viêm phổi hóa mủ do vi khuẩn 

Ornithobacterium rhinotracheale ở gà 

TCVN 8400-53:2022 

58.  Quy trình chẩn đoán -Quy trình chẩn đoán 

Phần 54: Bệnh tỵ thư ở gia súc 
TCVN 8400-54:2022 

59.  Quy trình chẩn đoán - Quy trình chẩn đoán  

Phần55: Bệnh u nhày ở thỏ TCVN 8400-55:2022 

60.  Bệnh Thủy sản – Quy trình chẩn đoán bệnh sán 

lá 16 móc (Dactylogyrosis) ở cá 
TCVN 8710-22:2022 

61.  Bệnh Thủy sản – Quy trình chẩn đoán bệnh hoại 

tử cơ quan tạo máu do IHNV ở cá hồi (Infectious 

Haematopoietic Necrosis - IHN) 

TCVN 8710-23:2022 

62.  Bệnh Thủy sản – Quy trình chẩn đoán bệnh sán 

lá Dollfustrema sp ở cá da trơn 
TCVN 8710-24:2022 

63.  Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 

xxx: Bệnh do Bonamia ostreae/ exitiosa ở hàu 
TCVN 8710-25:2022 

64.  Mật ong - Xác định dư lượng các sulfonamid 

bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần 

(LCMS/MS) 

TCVN 13520:2022 

VII Nông sản thực phẩm   

65.  Sắn củ tươi - Xác định hàm lượng tinh bột TCVN 13477:2022 

VIII QCVN   

66.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 

nuôi dùng trong trồng trọt 

  

 

 

 

 

 

 

 


