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Số:         /QLCL-CL2 Hà Nội, ngày      tháng      năm   
V/v xử lý kiến nghị liên quan đến công 
tác quản lý nhà nước về chất lượng và 

ATTP  

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước 
 

Ngày 11/5/2020, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận 

được công văn số 674/SNN-VP ngày 07/5/2020 của quý Sở (do Văn phòng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển xử lý) về việc đề xuất, kiến nghị 

một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất lượng và 
ATTP nông sản, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến 

như sau: 

1. Về việc sửa đổi QCVN 01-08:2009 mục 2.2.2  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  QCVN 01-08:2009 do Cục Chế biến và 
Phát triển thị trường Nông sản chủ trì xây dựng. Nội dung này, Cục Chế biến và 

Phát triển thị trường Nông sản sẽ có văn bản trả lời đến quý Sở. 

2. Về việc xây dụng ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia 

đối với thực phẩm nông sản (như hạt điều rang muối, hạt điều tẩm gia vị…). 

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có lộ trình, kế 
hoạch hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật cho các nhóm sản phẩm phục vụ quản 

lý. 

Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 

29/10/2018 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 
toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa nhóm 2), không bao gồm nông sản thực phẩm. Như vậy, các cơ 
sở sản xuất thực phẩm phải tự công bố chất lượng sản phẩm theo Luật An toàn 

thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.  

3. Về quy định về chỉ tiêu an toàn thực phẩm: 

Hiện tại, Bộ Y tế đã ban hành các quy định liên quan đến chỉ tiêu an toàn 

thực phẩm. Đề nghị quý Sở nghiên cứu các quy định sau: 

- QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối giới hạn ô 

nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.  

- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối giới hạn ô 
nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. 

- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi 
sinh vật trong thực phẩm. 



  

- Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định 
giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. 

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh 
học và hóa học trong thực phẩm (trong trường hợp chưa quy định tại Thông tư 

số  50/2016/TT-BYT và các QCVN)… 

Theo biểu mẫu số 1, số 2 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã quy định 

nguyên tắc để cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện công bố sản phẩm 
trong trường hợp đã có quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm và trường hợp 
chưa có quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm. 

4. Về quản lý các cơ sở đã được cấp giấy (GMP, HACCP, ISO22000, 
BRC, FSSC 22000): 

Đề nghị quý Sở thực hiện kiểm tra, hậu kiểm theo hướng dẫn của Ban chỉ 
đạo Liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm tại Kế hoạch số 1518/KH-

BCĐTƯATTP ngày 27/12/2019 triển khai công tác Kiểm tra, hậu kiểm về an 
toàn thực phẩm năm 2020. 

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến quy định tại điểm e 
khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT chỉ có hiệu lực cho đối 

tượng được chứng nhận. Như vậy, việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm cho các sản phẩm khác (chưa được chứng nhận hệ thống 

quản lý chất lượng tiên tiến quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 
38/2018/TT-BNNPTNT) thì thực hiện thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo quy định tại thông tư 

38/2018/TT-BNNPTNT. 

5. Về kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tăng cường 

quản lý nhà nước đối với các tổ chức chứng nhận:  

Các tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu sự kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 

phạm theo quy định. Thông tin về các trường hợp, hành vi vi phạm của tổ chức 
chứng nhận trên địa bản tỉnh quý Sở cần thông báo kịp thời đến cơ quan có thẩm 

quyền để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa) 

Đề nghị quý Sở nghiên cứu, hướng dẫn cơ sở tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT. Phùng Đức Tiến (để b/c); 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Văn phòng Bộ; 
- Cục Chế biến và PTTT Nông sản (để p/h); 
-  Lưu: VT, CL 2. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

       PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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