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Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

 

Phúc đáp Văn bản 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, Tổng cục Thuỷ sản theo chức 

năng nhiệm vụ được giao đã thực hiện trả lời các kiến nghị/câu hỏi của địa 

phương, nội dung trả lời cụ thể tại Phụ lục kèm theo. 

Tổng cục Thủy sản gửi nội dung trả lời để Cục Quản lý chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); 

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

- Lưu VT, NTTS. 
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Phụ lục 

TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ/CÂU HỎI THÁNG 02, 3, 4 NĂM 2021 CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG 

THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TỔNG CỤC THỦY SẢN 

(Ban hành kèm theo Công văn số            /TCST-NTTS ngày       tháng 5 năm 2021 của Tổng cục Thủy sản) 

TT 
Ngày, 

tháng, năm 

Phản ánh, kiến 

nghị 

Nội dung phản ánh, kiến nghị,  

câu hỏi 
Nội dung trả lời thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thủy sản 

I CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH  

1 
3/2021 

 

Sở NN&PTNT 

Bình Phước 

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. 

- Ngày 26/9/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ban hành Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về 

chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản 

xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt. 

- Theo đó từ năm 2013, Tổng cục Thủy sản đã đánh giá, chỉ 

định 10 Tô chức chứng nhận, hiện có 9 Tô chức chứng nhận 

(TCCN) được phép hoạt động. Hàng năm Tổng cục Thủy sản 

thực hiện kiểm tra định kỳ, thành phần đoàn công tác có đại 

diện của Sở Nông nghiệp và PTNT của địa phương có TCCN 

đóng trên địa bàn. 

- Thông tin về TCCN và cơ sơ nuôi trồng thủy sản đã được 

chứng nhận VietGAP được đăng tải trên phân mêm VietGAP 

(VietGAP.tongcucthuysan.gov.vn). 

2 4/2021 
Sở NN&PTNT Yên 

Bái 

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 về xử phạt vi 

phạm hành chính cho phù hợp với 

quy mô và tính chất vi phạm.  

Đối với thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

ban hành các quy chuẩn tương ứng để quản lý, gồm: QCVN 

02-31-1: 2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn 

hỗn hợp; QCVN 02-31-2: 2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản. 

Phần 2: Thức ăn bổ sung; QCVN 02-31-3: 2019/BNNPTNT 

Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống; QCVN 02-32-

1: 2019/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản. Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học; QCVN 02-32-

2: 2020/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 
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TT 
Ngày, 

tháng, năm 

Phản ánh, kiến 

nghị 

Nội dung phản ánh, kiến nghị,  

câu hỏi 
Nội dung trả lời thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thủy sản 

thủy sản. Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp 

vitamin (premix vitamin); QCVN 01 – 190: 2020/BNNPTNT 

Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu 

an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức 

ăn thủy sản. 

II TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

1 
4/2021 

 

Sở NN&PTNT An 

Giang 

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 ATTP 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. 

- Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT  quy định 

việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh  thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

- Căn cứ Thông tư này, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức nhiều 

lớp tập huấn cho cán bộ quản lý địa phương (An Giang cũng 

đã cử cán bộ tham dự), cơ sở nuôi trồng thủy sản của một số 

tỉnh trọng điểm: năm 2019 tổ chức 09 lớp, năm 2020 là 07 

lớp; kế hoạch năm 2021 Tổng cục Thủy sản sẽ tổ chức 01 lớp 

về nội dung này, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An 

Giang tiếp tục cử cán bộ tham dự khi nhận được Văn bản đề 

nghị của Tổng cục. 

- Tại Khoản 2 Điều 22 của Thông tư này đã giao cho địa 

phương tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn 

nghiệp vụ cho các cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu quản 

lý an toàn thực phẩm tại địa phương. 

2 
4/2021 

 

Sở NN&PTNT 

Quảng Ninh 

Phổ biến, hướng dẫn các quy định 

đảm bảo ATTP của Việt Nam và các 

nước nhập khẩu (các rào cản TBT, 

SPS…) cho cán bộ, công chức làm 

công tác chuyên môn tại địa phương 

Nội dung này trùng với nội dung của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh An Giang hỏi ở trên. 

III PHÍ, LỆ PHÍ, KINH PHÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN  
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TT 
Ngày, 

tháng, năm 

Phản ánh, kiến 

nghị 

Nội dung phản ánh, kiến nghị,  

câu hỏi 
Nội dung trả lời thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thủy sản 

1 4/2021 
Sở NN&PTNT 

Điện Biên 

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. 

- Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 01/2012/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ việc áp 

dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: Tại Điều 5 quy định về ngân 

sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ; Tại Điều 6 quy định trách nhiệm 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc ban hành cụ thể nội 

dung, mức hỗ trợ đầu tư; Danh mục sản phẩm đặc thù của địa 

phương được hỗ trợ ngoài Danh mục sản phẩm do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; Tổ chức thực hiện, 

kiểm tra, giám sát. 

- Hàng năm, Tổng cục Thủy sản căn cứ đề xuất của địa 

phương để hỗ trợ hướng dẫn một số cơ sở nuôi trồng thủy sản 

áp dụng và chứng nhận VietGAP.   Do đó, để có căn cứ phối 

hợp, hỗ trợ cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện áp dụng, 

chứng nhận VietGAP trong các năm tiếp theo, đề nghị Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên gửi văn 

bản đề xuất về Tổng cục Thủy sản vào quý I hàng năm. 

IV KHÁC 

1 4/2021 
Sở NN&PTNT Yên 

Bái 

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 hiện khi 

các tỉnh thực hiện thanh tra. 

- Hàng năm, Tổng cục Thủy sản phối hợp với cơ quan quản lý 

nhà nước về thủy sản địa phương, cơ quan công an để kiểm 

tra, xác minh thông tin và xử lý vi phạm hành chính tổ chức/cá 

nhân vi phạm về chất lượng, nguồn gốc xuất xử đối với sản 

phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản. 

- Đối với vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa thì công 

khai trên Công thông tin của Bộ Nông nghiệp và PTNT và 

Tổng cục Thủy sản (hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành thuộc Bộ) để người dân biết. 
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