
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

Số:       /SPS-BNNVN 

V/v trả lời phản ánh, kiến nghị/câu 

hỏi của cơ quan địa phương tháng 

02,3,4 năm 2021 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

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

Phúc đáp công văn số 539/QLC-KHTC ngày 05/5/2021 của Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thuỷ sản về việc trả lời phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của cơ quan địa 

phương tháng 02, 3, 4 năm 2021, liên quan đến kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh về việc phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến 

lĩnh vực SPS của Việt Nam và các nước nhập khẩu cho cán bộ, công chức làm công tác 

chuyên môn tại địa phương (câu 6, phần II, Phụ lục), Văn phòng SPS Việt Nam có ý kiến 

như sau: 

- Theo Quyết định số 570/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2021 

của Văn phòng SPS Việt Nam dự kiến tổ chức các lớp tập huấn về cam kết SPS trong các 

Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) thế hệ mới bao gồm: EVFTA, CPTPP, RCEP và 

quy định của một số thị trường trọng điểm. Đối tượng tập huấn: Đại diện cán bộ quản lý 

có liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, đại diện 

một số cơ quan nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã…; Số lượng đại biểu: từ 

80-100 đại biểu; Địa điểm thực hiện: lựa chọn địa phương đại diện khu vực miền Bắc, 

miền Trung và miền Nam. Như vậy, việc tổ chức hội nghị, tập huấn riêng cho cán bộ, 

công chức làm công tác chuyên môn cho một tỉnh trong năm 2021 là khó khăn. 

- Tuy nhiên, việc tổ chức các hội nghị, tập huấn chuyên sâu về việc thực thi Hiệp 

định SPS và các cam kết về SPS của Việt Nam trong các FTA cho những địa phương có 

vùng sản xuất lớn, có hệ thống cảng biển, cửa khẩu liên quan đến xuất, nhập khẩu nông 

sản là cần thiết. Văn phòng SPS Việt Nam sẽ nghiên cứu và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh 

đạo Bộ để điều chỉnh kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021 và đưa vào kế hoạch 

công tác năm 2022. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Văn Phòng SPS Việt Nam, đề nghị Quý Cơ quan 

tổng hợp, trả lời địa phương. 

Trân trọng./. 
 KT. GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT VpSPS. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Ngô Xuân Nam 
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