
 
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC CHĂN NUÔI 

Số:             /CN-KHTH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày           tháng       năm 

V/v trả lời phản ánh, kiến nghị/ 

câu hỏi của cơ quan địa phương  

tháng 02, 3, 4 năm 2021 

     

 

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

 

Phúc đáp Công văn số 539/QLCL-KHTC ngày 05/5/2021 của Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc trả lời phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của 

cơ quan địa phương tháng 02, 3, 4 năm 2021, Cục Chăn nuôi có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước (Câu hỏi số 01), Thuộc phần 

I. Cơ chế, chính sách 

Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các Cục chuyên ngành tăng cường 

công tác quản lý đối với các Tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận VietGAP, 

VietGAHP, ORGANIC thuộc phạm vi quản lý. Sau khi tư vấn, chứng nhận 

VietGAP, VietGAHP, ORGANIC cho các cơ sở sản xuất ban đầu trên địa bàn 

tỉnh, đề nghị các Tổ chức tư vấn, chứng nhận cung cấp thông tin về Sở Nông 

nghiệp và PTNT để thuận lợi cho công tác quản lý, báo cáo UBND tỉnh và Bộ 

Nông nghiệp và PTNT. 

Cục Chăn nuôi xin trả lời câu hỏi của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình 

Phước như sau: 

Điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 

quy định trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức công nhận như 

sau: “Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổ chức đánh giá sự phù 

hợp có trách nhiệm báo cáo về bộ quản lý ngành, lĩnh vực kết quả hoạt động 

đánh giá sự phù hợp đã đăng ký đối với từng loại hình tổ chức”. 

Đối với lĩnh vực chứng nhận VietGAHP: Điểm g khoản 1 Điều 22 Thông 

tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 quy định trách nhiệm của tổ chức 

chứng nhận VietGAP như sau: “Báo cáo về cơ quan chỉ định và Sở Nông nghiệp 

và PTNT nơi có hoạt động chứng nhận ngay sau khi cấp, cấp lại, giám sát, gia 

hạn, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ Giấy chứng nhận VietGAP của cơ sở sản xuất để 

kịp thời cung cấp thông tin cho người tiêu dùng biết”. Như vậy, ngoài việc báo 



 
 

 

cáo cơ quan chỉ định thì tổ chức chứng nhận VietGAHP phải báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT nơi cơ sở được đánh giá và cấp Giấy chứng nhận VietGAHP.  

Đối với lĩnh vực chứng nhận chăn nuôi hữu cơ: pháp luật hiện không quy 

định tổ chức chứng nhận phải báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT nơi có cơ sở 

được đánh giá và cấp Giấy chứng nhận chăn nuôi hữu cơ. Do đó, trong thời gian 

tới, Cục Chăn nuôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi 

cục Chăn nuôi - Thú y để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các tổ 

chức chứng nhận lĩnh vực chăn nuôi hữu cơ và yêu cầu tổ chức chứng nhận 

cung cấp thông tin khi thực hiện chứng nhận đối với các cơ sở trên địa bàn về 

Sở Nông nghiệp và PTNT để thuận lợi cho công tác quản lý.  

2. Sở Nông nghiệp và PTNT Yên Bái (Câu hỏi số 04), Thuộc phần I. Cơ 

chế, chính sách) 

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 xử phạt vi phạm hành chính cho phù hợp với quy mô và tính 

chất vi phạm.  

Cục Chăn nuôi xin trả lời câu hỏi của Sở Nông nghiệp và PTNT Yên 

Bái như sau: 

Về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong chăn nuôi: Hệ thống tiêu chuẩn, 

quy chuẩn về chăn nuôi đã được ban hành cơ bản đáp ứng với tình hình thực tế 

và yêu cầu quản lý nhà nước về chăn nuôi. Hằng năm, Cục Chăn nuôi thực hiện 

rà soát, đề xuất kế hoạch xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật có liên quan đến thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, môi trường 

và điều kiện chăn nuôi để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân hoạt động chăn 

nuôi nhưng vẫn quản lý được chất lượng, an toàn thực phẩm đối với vật tư trong 

chăn nuôi.  

Về điều chỉnh văn bản pháp luật quy định xử phạt vi phạm hành chính: 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

20/4/2021. Nội dung của Nghị định trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các quy định 

tại Nghị định số 64/2018/NĐ-CP đã được thực hiện ổn định, có hiệu quả trong 

thực tế, đồng thời, bổ sung các hành vi vi phạm mới và quy định mức xử phạt 

phù hợp với quy mô và tính chất của hành vi vi phạm nhằm tăng tính răn đe, bảo 

đảm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý.  

3. Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang (Câu hỏi số 05), Thuộc phần II. 

Tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ) 

Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, cử cán bộ tham gia đào tạo các lớp 

cấp chứng chỉ, chứng nhận cho hoạt động an toàn thực phẩm ở các cấp từ tỉnh 



 
 

 

đến huyện, xã, phường trong tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi thú y, nuôi 

trồng thủy sản và chế biến các sản phẩm thực phẩm. 

Cục Chăn nuôi xin trả lời câu hỏi của Sở Nông nghiệp và PTNT An 

Giang như sau: 

Hiện nay, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi là đơn 

vị thuộc Cục Chăn nuôi, đầu mối được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, tập huấn 

nghiệp vụ lĩnh vực chăn nuôi, tới nay Trung tâm đã tổ chức nhiều lớp, đào tạo 

được hàng nghìn học viên về kỹ thuật lấy mẫu thức ăn chăn nuôi, chuyên gia 

đánh giá VietGAP lĩnh vực chăn nuôi,...các học viên khi đủ điều kiện được Cục 

Chăn nuôi cấp chứng chỉ, chứng nhận. 

Hàng năm ở các vùng, miền của cả nước, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm 

và kiểm định Chăn nuôi, Cục Chăn nuôi vẫn tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ được giao về tổ chức lớp, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực chăn nuôi 

như: kỹ thuật lấy mẫu thức ăn chăn nuôi; Đào tạo chuyên gia đánh giá 

VietGAHP; Tập huấn đánh giá điều kiện cơ sở chăn nuôi; Tập huấn đánh giá 

điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi,... 

4. Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên (Câu hỏi số 07), (Thuộc phần 

III. Phí, lệ phí, kinh phí các chương trình, dự án) 

Quan tâm, hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện giúp các đơn vị áp dụng 

các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như ISO, HACCP, VietGAP...  

Cục Chăn nuôi xin trả lời câu hỏi của Sở Nông nghiệp và PTNT Điện 

Biên như sau: 

Trong quá trình xây dựng Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn, Cục 

Chăn nuôi đã tham mưu, xây dựng các quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các 

đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO), Thực 

hành sản xuất tốt (GMP), Phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn 

(HACCP) hoặc giấy chứng nhận tương đương. Theo đó, các đơn vị này được 

thừa nhận kết quả đối với chỉ tiêu đã đánh giá trong việc đánh giá điều kiện để 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (Mục III Mẫu số 

04. TACN Phụ lục I Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi). Đồng thời, các đơn vị này chịu sự giám sát với tần suất 36 tháng/lần ít 

hơn (cơ sở khác là 24 tháng/lần).  

Đối với việc hỗ trợ kinh phí để triển khai các chương trình, dự án trong 

lĩnh vực chăn nuôi thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước 

và đầu tư công. Cục Chăn nuôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Chăn nuôi - Thú y để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về 

chất lượng, an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, quan tâm, khuyến khích, tạo 



 
 

 

điều kiện cho đơn vị áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như 

ISO, HACCP, VietGAP... 

5. Sở Nông nghiệp và PTNT Yên Bái (Câu hỏi số 08), (Thuộc phần IV. 

Khác) 

Thông báo kịp thời các cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp có hàng hóa vi 

phạm về chất lượng sản phẩm được lưu thông trên thị trường để thuận lợi cho 

quá trình phát triện khi các tỉnh thực hiện thanh tra.  

Cục Chăn nuôi xin trả lời câu hỏi của Sở Nông nghiệp và PTNT Yên 

Bái như sau: 

Quá trình thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp, Cục 

Chăn nuôi có văn bản gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn có cơ sở 

sản xuất vật tư nông nghiệp để thông báo, phối hợp tránh tình trạng chồng chéo, 

trùng lặp. Trường hợp phát hiện sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, 

Đoàn công tác sẽ lập biên bản, kiến nghị Cục trưởng ra quyết định xử phạt và 

phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi việc chấp hành quyết định xử 

phạt (nộp tiền phạt, xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả) của tổ chức, 

cá nhân vi phạm.  

Trên đây là trả lời của Cục Chăn nuôi đối với phản ánh, kiến nghị/câu hỏi 

của cơ quan địa phương tháng 02, 3, 4 năm 2021 do Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản chuyển, trân trọng gửi tới Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- P.TTPC, TTKKN (để biết); 

- Lưu: VT, KHTH. 

Q. CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
      

Dương Tất Thắng 
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