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THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản
trước khi đưa ra thị trường

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa
đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm và Nghị định số
163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của
Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ
sinh an toàn thực phẩm;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc kiểm tra, giám
sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực
phẩm (VSATTP) đối với thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường tiêu
thụ; trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra, giám sát và cơ sở sản xuất kinh
doanh thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường (sau đây gọi tắt là cơ sở).
2. Những nội dung hướng dẫn trong Thông tư này không điều chỉnh các
nội dung quy định liên quan đến kiểm dịch động vật; kiểm dịch thực vật; kiểm
tra, chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản có nguồn gốc từ
thực vật, bao gồm: cơ sở trồng trọt; cơ sở sơ chế; cơ sở chế biến; cơ sở bảo quản
thành phẩm.
b) Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản có nguồn gốc từ
động vật, bao gồm: cơ sở chăn nuôi; cơ sở giết mổ; cơ sở sơ chế; cơ sở chế biến;
cơ sở bảo quản thành phẩm.
2. Thông tư này không áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm
nông sản không nhằm mục đích đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, một số từ ngữ được hiểu như sau:
1. Thực phẩm nông sản: là tất cả các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc
từ thực vật, động vật (trừ thủy sản) hoặc thực phẩm phối chế mà thành phần chủ
yếu là sản phẩm thực vật, hoặc sản phẩm động vật, được con người sử dụng làm
thực phẩm.
2. Thực phẩm nông sản sơ chế: là thực phẩm nông sản đã được cắt, tỉa,
rửa, đóng gói đối với sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật; cắt, pha lọc, đông
lạnh, đóng gói đối với sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoặc những thao tác
khác làm ảnh hưởng đến sự nguyên vẹn về hình thể nhưng không làm thay đổi
tính chất ban đầu của sản phẩm.
3. Thực phẩm nông sản chế biến: là thực phẩm nông sản đã trải qua bất kỳ
hoạt động xử lý nào làm thay đổi căn bản kết cấu tự nhiên của nguyên liệu nông
sản.
4. Bảo quản: là việc sử dụng vật chứa, trang thiết bị hoặc tác nhân hỗ trợ
thích hợp để hạn chế sự thay đổi tình trạng chất lượng ban đầu của sản phẩm
thực phẩm nông sản trong một khoảng thời gian nhất định.
5. Cơ sở sơ chế thực phẩm nông sản: là nơi diễn ra một hoặc nhiều hoạt
động như cắt, tỉa, rửa, đóng gói đối với sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật; cắt,
pha lọc, đông lạnh, đóng gói đối với sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoặc
những thao tác khác làm ảnh hưởng đến sự nguyên vẹn về hình thể nhưng không
làm thay đổi tính chất ban đầu của sản phẩm.
6. Cơ sở chế biến thực phẩm nông sản: là nơi diễn ra một hoặc nhiều hoạt
động xử lý làm thay đổi căn bản kết cấu tự nhiên của nguyên liệu nông sản, sau
đó sản phẩm được bao gói hoàn chỉnh để đưa ra thị trường.
7. Cơ sở bảo quản thành phẩm: là nơi bố trí các trang thiết bị, dụng cụ
chuyên dụng cần thiết để bảo quản sản phẩm thực phẩm nông sản.

8. Kiểm tra: là việc đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm nông sản so với các quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về
VSATTP theo quy định hiện hành. Khi cần thiết có thể lấy mẫu vệ sinh công
nghiệp, lấy mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm để thẩm tra.
9. Giám sát: là việc đánh giá mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm của sản
phẩm theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định về
VSATTP thông qua việc lấy mẫu phân tích theo kế hoạch được phê duyệt
(không bao gồm việc lấy mẫu thẩm tra điều kiện đảm bảo VSATTP của cơ sở).
Điều 4. Kinh phí triển khai
Kinh phí thực hiện kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP các cơ sở sản
xuất kinh doanh thực phẩm nông sản, thực hiện các chương trình giám sát
VSATTP đối với thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ do
ngân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành. Các cơ quan theo phân công
có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện hàng năm, trình cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
Chương II
KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH
THỰC PHẨM NÔNG SẢN
Điều 5. Căn cứ để kiểm tra
1. Căn cứ để kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP là các quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia, các quy định về VSATTP nông sản của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn và các quy định của Nhà nước có liên quan tương ứng đối với
từng loại hình cơ sở.
2. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản xuất khẩu,
ngoài việc tuân thủ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này còn căn cứ theo
các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, các hiệp định, thỏa
thuận song phương hoặc quy định của nước nhập khẩu.
Điều 6. Nguyên tắc kiểm tra
1. Việc xác định chế độ kiểm tra áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh
doanh thực phẩm nông sản dựa trên:
a) Lịch sử tuân thủ các quy định đảm bảo VSATTP của cơ sở;
b) Mức độ rủi ro về VSATTP của sản phẩm do cơ sở sản xuất;
c) Hệ thống quản lý chất lượng đang được áp dụng tại cơ sở.
2. Trình tự, thủ tục kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP cơ sở sản xuất
kinh doanh thực phẩm nông sản do các Cục quản lý chuyên ngành được giao
chủ trì (sau đây gọi tắt là Cục quản lý chuyên ngành) xây dựng phải đảm bảo:
a) Dựa trên đánh giá rủi ro đối với từng loại hình cơ sở sản xuất kinh
doanh thực phẩm nông sản.

b) Rõ ràng, minh bạch; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả nhưng không gây ảnh
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở được kiểm tra.
3. Kiểm tra viên phải trung thực, khách quan, không có quan hệ trực tiếp
hoặc gián tiếp về lợi ích kinh tế với cơ sở được kiểm tra.
Điều 7. Cơ quan kiểm tra
Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra
điều kiện đảm bảo VSATTP cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản tại
địa phương theo chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của
Cục quản lý chuyên ngành theo phân công nêu tại Điều 8 Thông tư này.
Điều 8. Cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn và giám sát việc
kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP của cơ quan kiểm tra địa phương
1. Cục Bảo vệ thực vật: Chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản
có nguồn gốc thực vật từ trồng trọt, sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói cho
đến khi sản phẩm được đưa ra lưu thông trên thị trường.
2. Cục Thú y: Chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản có nguồn
gốc động vật (trên cạn) từ chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản cho
đến khi sản phẩm đưa ra lưu thông trên thị trường.
Điều 9. Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
1. Tổ chức kiểm tra có lựa chọn theo kế hoạch hàng năm được duyệt hoặc
kiểm tra đột xuất theo phân công của Bộ trưởng về điều kiện đảm bảo VSATTP
đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản trên phạm vi toàn quốc.
2. Chủ trì, phối hợp với các Cục quản lý chuyên ngành tổ chức truy xuất
nguyên nhân thực phẩm nông sản không đảm bảo VSATTP.
Chương III
CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT
VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
Điều 10. Phạm vi giám sát
Chương trình giám sát VSATTP nông sản (sau đây gọi là chương trình
giám sát) được triển khai tại các công đoạn trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ, sơ
chế, đóng gói, chế biến, chợ đầu mối thực phẩm nông sản do các Cục quản lý
chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện
trên phạm vi cả nước.
Điều 11. Căn cứ giám sát
Căn cứ để thực hiện giám sát VSATTP nông sản là các quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia, các quy định về VSATTP nông sản của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn và các quy định của Nhà nước có liên quan

Điều 12. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức giám sát
1. Cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai chương trình
giám sát thực phẩm nông sản:
a. Cục Bảo vệ thực vật: Chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản
có nguồn gốc thực vật.
b. Cục Thú y: Chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản có nguồn
gốc động vật (trên cạn).
2. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản: đầu mối trong
việc thẩm định, tổng hợp chương trình giám sát của các Cục quản lý chuyên
ngành trình Bộ phê duyệt và theo dõi thực hiện các chương trình giám sát.
Điều 13. Xây dựng chương trình giám sát
1. Căn cứ kết quả giám sát hàng năm, trên cơ sở đánh giá rủi ro và thực tế
sản xuất thực phẩm nông sản (có thể tiến hành khảo sát nếu cần), các Cục quản
lý chuyên ngành xây dựng chương trình giám sát theo phạm vi quản lý tại Điều
12 Thông tư này và gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
trước ngày 15/11 hàng năm.
2. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổ chức thẩm định
nội dung và dự toán kinh phí của chương trình giám sát do các Cục quản lý
chuyên ngành xây dựng, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét,
phê duyệt.
Điều 14. Triển khai chương trình giám sát
1. Các Cục quản lý chuyên ngành tổ chức thực hiện chương trình giám sát
theo phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Trình tự, thủ tục, phương pháp lấy mẫu, bảo quản, giao nhận mẫu được
thực hiện theo hướng dẫn của Cục quản lý chuyên ngành.
3. Mẫu được gửi phân tích tại các phòng kiểm nghiệm đã được Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định.
4. Trong trường hợp cần điều chỉnh chương trình giám sát, Cục quản lý
chuyên ngành làm văn bản gửi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy
sản để tổ chức thẩm định, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê
duyệt.
5. Hàng năm, hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), các Cục quản lý chuyên
ngành báo cáo kết quả giám sát gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản
và Thủy sản để tổng hợp báo cáo Bộ.
Điều 15. Biện pháp khắc phục khi phát hiện ô nhiễm vi sinh vật, hoặc
hóa chất vượt mức giới hạn tối đa cho phép
1. Trong trường hợp phát hiện ô nhiễm vi sinh vật, hoặc hóa chất vượt
mức giới hạn tối đa cho phép, Cục quản lý chuyên ngành gửi văn bản cảnh báo
đến cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản có mẫu vi phạm, yêu cầu cơ

sở xác định nguyên nhân và thực hiện biện pháp khắc phục phù hợp, đồng gửi
thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương để phối hợp
kiểm soát.
2. Khi nhận được văn bản cảnh báo, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
nông sản có mẫu vi phạm phải tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân, triển
khai biện pháp khắc phục và báo cáo Cục quản lý chuyên ngành, Cục Quản lý
Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.
3. Trong trường hợp có tái phạm:
a. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản phối hợp với các
Cục quản lý chuyên ngành tổ chức truy xuất nguyên nhân thực phẩm nông sản
bị phát hiện ô nhiễm vi sinh vật, hoặc hóa chất vượt mức giới hạn tối đa cho
phép.
b. Cục quản lý chuyên ngành lấy mẫu giám sát tăng cường tại cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản có mẫu vi phạm và xử lý kết quả kiểm tra
theo quy định.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Các Cục quản lý chuyên ngành
1. Theo phân công tại Chương II Thông tư này, xây dựng, trình Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành:
a. Các quy định về trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra điều kiện đảm bảo
VSATTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản. Hoàn
thành trước 01/7/2010.
b. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện VSATTP đối với các cơ
sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản.
2. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra
VSATTP các cơ sở theo phân công tại Chương II Thông tư này cho các kiểm tra
viên của Cơ quan kiểm tra địa phương.
3. Tổ chức triển khai chương trình giám sát VSATTP nông sản theo phân
công nêu tại Điều 12 Thông tư này.
4. Hàng năm, hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), gửi báo cáo kết quả kiểm
tra, giám sát về Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản để tổng
hợp báo cáo Bộ.
5. Phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản truy
xuất nguyên nhân thực phẩm nông sản không đảm bảo VSATTP.
6. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho việc thực hiện
kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm

nông sản thuộc phạm vi quản lý, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phê duyệt, cấp kinh phí; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho việc thực
hiện chương trình giám sát VSATTP nông sản theo phân công, gửi về Cục Quản
lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổ chức thẩm định, đồng trình Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, cấp kinh phí.
Điều 17. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản
1. Tổ chức thẩm định các chương trình giám sát VSATTP nông sản do
các Cục quản lý chuyên ngành xây dựng, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phê duyệt và giám sát việc thực hiện các hoạt động liên quan đến các
chương trình giám sát VSATTP nông sản. Tổng hợp kết quả giám sát báo cáo
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Phối hợp các Cục quản lý chuyên ngành tổ chức đào tạo, tập huấn,
hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP các cơ
sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản cho các Cơ quan kiểm tra địa
phương.
3. Tổng hợp và thông báo danh sách các phòng kiểm nghiệm được chỉ
định tham gia phân tích các chỉ tiêu về VSATTP nông sản.
4. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho việc thực hiện
kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
nông sản thuộc phạm vi quản lý, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phê duyệt, cấp kinh phí.
Điều 18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y thực hiện việc kiểm tra
các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản tại địa phương và tham gia
thực hiện các chương trình giám sát, truy xuất nguyên nhân thực phẩm nông sản
không đảm bảo VSATTP theo hướng dẫn của các Cục quản lý chuyên ngành.
2. Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn kiến thức đảm bảo
VSATTP nông sản cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi phân công.
3. Hàng năm, tổng hợp kế hoạch và dự toán kinh phí cho việc thực hiện
kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
nông sản thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền của địa phương phê
duyệt, cấp kinh phí.
4. Tổng hợp, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ
sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định về VSATTP nông sản cho phù
hợp với tình hình thực tế trong công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP
nông sản.
Điều 19. Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y thuộc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Thực hiện kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP các cơ sở sản xuất kinh
doanh thực phẩm nông sản theo phân công, phân cấp và theo hướng dẫn của các
Cục quản lý chuyên ngành
2. Lưu trữ có hệ thống toàn bộ hồ sơ có liên quan đến hoạt động kiểm tra
điều kiện đảm bảo VSATTP cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản
trong thời gian tối thiểu 02 năm; cung cấp hồ sơ, giải trình đầy đủ và chính xác
các vấn đề có liên quan đến việc kiểm tra cho cơ quan quản lý cấp trên khi được
yêu cầu.
3. Hàng năm, tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm nông sản thuộc phạm vi quản lý, kết quả kiểm tra và báo cáo Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục quản lý chuyên ngành và Cục Quản lý Chất
lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.
4. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho việc thực hiện
kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
nông sản theo phân công, phân cấp, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn xem xét, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 20. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản
1. Duy trì điều kiện đảm bảo VSATTP theo quy định.
2. Chấp hành hoạt động kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP nông sản
của Cơ quan kiểm tra.
3. Thực hiện sửa chữa các sai lỗi đã nêu trong Biên bản kiểm tra và Thông
báo của Cơ quan kiểm tra.
4. Thực hiện truy xuất nguyên nhân lô hàng thực phẩm nông sản bị phát
hiện ô nhiễm vi sinh vật, hoặc hóa chất vượt mức giới hạn tối đa cho phép; thiết
lập biện pháp khắc phục sai lỗi theo hướng dẫn và báo cáo Cục quản lý chuyên
ngành, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
Điều 21. Phòng Kiểm nghiệm được chỉ định phân tích các chỉ tiêu
VSATTP nông sản
1. Tuân thủ đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đối với các Phòng kiểm nghiệm được chỉ định.
2. Đảm bảo kết quả kiểm nghiệm chính xác, khách quan và thông báo kết
quả đúng hạn; chịu trách nhiệm về kết quả phân tích do Phòng kiểm nghiệm
thực hiện.
3. Chỉ được phép thông báo kết quả phân tích các chỉ tiêu VSATTP cho
Cơ quan gửi mẫu.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Điều 23. Sửa đổi, bổ sung
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo
cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, sửa đổi, bổ sung.
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