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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
tại Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày
13/4/2020 và sơ kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020
Ngày 03/7/2020, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chủ trì Hội nghị triển
khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 và sơ kết công tác
quản lý chất lượng, ATTP năm 2020 tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Y tế, Công thương, Công an;
lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Lãnh đạo Ban Quản
lý an toàn thực phẩm (ATTP) các tỉnh Bắc Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh;
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm
sản và thủy sản và một số đơn vị liên quan thuộc Sở của 63 tỉnh, thành phố trên
cả nước.
Trên cơ sở Báo cáo về kết quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực
phẩm 6 tháng đầu năm 2020, giải pháp hoàn thành mục tiêu đề ra trong 6 tháng
cuối năm và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Ngành Nông nghiệp và
PTNT, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
kết luận như sau:
1. 06 tháng đầu năm toàn Ngành đã có nhiều giải pháp, kịp thời thích ứng
với dịch bệnh Covid 19, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như: hoàn
thiện thể chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông; năng
lực quản lý, kiểm soát chất lượng, ATTP được nâng cao và quan trọng nhất là
ATTP nông lâm thủy sản được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2019; niềm
tin của người tiêu dùng vào nông sản thực phẩm, sản xuất trong nước được nâng
cao, thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu được duy trì, mở rộng.
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc rà soát, loại bỏ các vật tư
nông nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam chưa thường xuyên;
việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất kháng sinh vẫn còn; điều kiện vệ
sinh giết mổ gia súc, gia cầm chuyển biến chậm.… 06 tháng cuối năm 2020
được nhận định sẽ có nhiều khó khăn, thách thức cho việc hoàn thành các nhiệm
vụ, mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp nói chung và cho công tác đảm bảo
chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản nói riêng.
2. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và hóa giải các thách thức, tận dụng
thời cơ triển khai hiệu quả công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy
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sản 06 tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh/thành phố
trong cả nước cần tập trung nguồn lực, hoàn thiện các nhiệm vụ được giao trong
các kế hoạch đúng tiến độ, đạt chất lượng, cụ thể như sau:
a) Đối với các đơn vị thuộc Bộ
- Tập trung hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu quả quản lý và tạo môi
trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản: tiếp tục hoàn
thiện, trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định, trình Bộ ban hành 06 Thông tư và
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo kế hoạch. Thường xuyên rà soát, loại bỏ
các loại vật tư nông nghiệp kém chất lượng, không bảo đảm an toàn khỏi danh
mục được phép sản xuất, kinh doanh;
- Tiếp tục phối hợp với Báo, Đài tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp
luật đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản; truyền
thông, quảng bá các địa chỉ sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; cung cấp kịp
thời chính xác thông tin về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm
nông lâm thủy sản. Phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam triển khai kế hoạch năm 2020 và tổng kết Chương trình phối hợp
"Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì
sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020;
- Duy trì giám sát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và
thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm; tổ
chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm
nông lâm thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định;
- Chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm thúc đẩy tiêu dùng
trong nước và đàm phán xử lý các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất
khẩu nông lâm thủy sản; hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp xử lý các vướng mắc
về xuất khẩu trong bối cảnh Covid-19.
- Hỗ trợ các địa phương gia tăng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực
quốc gia, sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm
nâng cao chất lượng, đảm bảo ATTP cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;
nhân rộng, mở rộng chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn.
b) Đối với Ban ATTP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ
quan thuộc Sở
- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ
được giao trong các Kế hoạch trên địa bàn quản lý, tập trung vào các nhiệm vụ
trọng tâm:
+ Xây dựng, mở rộng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn các sản
phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực tỉnh kết hợp ứng dụng công nghệ cao,
nông nghiệp hữu cơ; phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm
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nông lâm thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương
mại, phát triển thị trường. Nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP);
phổ biến, vận động, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp qui mô nhỏ áp dụng thực
hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP trong sản
xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.
+ Phối hợp với Báo đài địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật và
thông tin quảng bá các địa chỉ sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất
lượng, an toàn; phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam sớm triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động,
giám sát sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn đặc biệt là các hộ sản
xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.
+ Triển khai giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành chất lượng vật tư
nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định; ưu tiên thanh tra đột
xuất cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi
trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản
thực phẩm nhỏ lẻ nhằm kịp thời phát hiện, truy xuất và xử lý nghiêm các cơ sở
sản xuất, cơ sở kinh doanh vi phạm qui định về chất lượng, ATTP.
+ Tổ chức thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
nông lâm thủy sản theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018
và tổ chức vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không
thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ký cam
kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018.
+ Kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp quản lý chất lượng,
ATTP nông lâm thủy sản; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán
bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm tại các tuyến huyện, xã.
- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết về công tác quản lý chất
lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm theo đúng quy định.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh Bắc
Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh; Sở
NN&PTNT 63 tỉnh/TP (để t/hiện);
- Các Vụ; Tổng cục, Cục chuyên ngành thuộc
Bộ (để t/hiện);
- Thanh tra Bộ, VP Bộ; TT Tin học & TK;
- Lưu: VT, TH, QLCL (100).
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