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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp
xử lý kiến nghị của Hiệp hội chè và giải pháp quản lý chất lượng, an toàn
thực phẩm sản phẩm chè
Ngày 24/9/2019, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp để xử lý
kiến nghị của Hiệp hội chè. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên
viên các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục
Quản lý Chất ượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chế
biến và phát triển thị trường nông sản, Cục Trồng trọt, Vụ Hợp tác quốc tế,
Thanh tra Bộ); Lãnh đạo Hiệp hội chè Việt Nam và một số doanh nghiệp thành
viên;
Sau khi nghe Cục Quản lý Chất ượng nông lâm sản và thủy sản đại diện
cho các đơn vị trình bày báo cáo khái quát về sản xuất, xuất khẩu chè, tình hình
quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm chè
và kết quả xử lý các kiến nghị của Hiệp hội chè trong thời gian vừa qua; ý kiến
của Hiệp hội và các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết
luận như sau:
1. Chè là một trong những ngành hàng quan trọng trong lĩnh vực nông
nghiệp, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu với kim ngạch trên 200 triệu
USD/năm. Duy trì và phát triển bền vững các thị trường tiêu thụ chè sẽ đóng góp
quan trọng ổn định cuộc sống người trồng chè, lao động ngành chè và sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp chè. Phát triển và giữ vững thị trường phải dựa
trên nền tảng chất lượng, uy tín, thương hiệu của sản phẩm chè Việt Nam; theo
đó phải tăng cường quản lý sản xuất theo chuỗi giá trị, tuân thủ quy định về môi
trường, chất lượng, an toàn thực phẩm từ trồng trọt, thu hái, sơ chế, chế biến và
lưu thông trên thị trường.
2. Nhằm tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản
phẩm chè, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, Bộ yêu cầu các đơn vị:
a) Cục Bảo vệ thực vật:
- Chủ trì tiếp nhận thông tin cảnh báo của thị trường, phản ánh của Hiệp
hội và các tổ chức cá nhân về chè xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, triển khai truy
xuất nguyên nhân và xử lý theo thẩm quyền;

- Tiếp tục chỉ đạo quản lý chặt chẽ danh mục thuốc bảo vệ thực vật được
sử dụng trên chè và việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất chè theo
chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:
- Dự thảo văn bản của Bộ gửi các địa phương có hoạt động sản xuất, chế
biến chè về tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế
biến chè;
- Chỉ đạo các địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở chế biến
chè khi xác định có dấu hiệu vi phạm thông qua truy xuất;
- Chỉ đạo hệ thống các Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy
sản địa phương tăng cường kiểm tra việc sử dụng hóa chất, phụ gia trong chế
biến chè. Khi kiểm tra định kỳ phải kiểm tra trực quan sản phẩm và lấy mẫu
phân tích khi có nghi ngờ.
c) Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản:
- Tăng cường xúc tiến thương mại thương hiệu chè Việt Nam; giới thiệu
các công nghệ chế biến chè đáp ứng yêu cầu của thị trường;
- Đầu mối nắm bắt các yêu cầu, qui định cụ thể của thị trường, các rào cản
SPS để phổ biến công khai cho các cơ sở chế biến chè xuất khẩu thực hiện.
d) Thanh tra Bộ chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với các Cục tổ
chức các đợt thanh tra đột xuất các cơ sở chế biến, kinh doanh chè khi có dấu
hiệu vi phạm hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
đ) Sở Nông nghiệp & PTNT các địa phương:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo an
toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh chè; đặc biệt là hành vi lạm dụng hóa
chất, phẩm màu không đúng đối tượng trong sản xuất, kinh doanh chè;
- Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh chè theo đúng quy
định của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức thanh tra đột xuất các cơ sở chế biến chè
khi có dấu hiệu, có cảnh báo lạm dụng phụ gia, hóa chất, phẩm màu không đúng
đối tượng trong sản xuất, kinh doanh chè; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo quy định của pháp luật;
- Tuyên truyền vận động các cơ sở chế biến chè ứng dụng các tiến bộ kỹ
thuật và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP…trong sản
xuất, chế biến chè khô để tăng hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh trên thị
trường; Xây dựng, phát triển và duy trì thương hiệu chè của địa phương;
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e) Hiệp hội chè Việt Nam
- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hội viên
tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh chè. Công
khai các hội viên có cơ sở chế biến chè không bảo đảm, chất lượng, ATTP khi
đã có kết luận thanh tra, kiểm tra;
- Kịp thời thông tin cho cơ quan quản lý các trường hợp vi phạm (kể cả vi
phạm do thị trường nhập khẩu cảnh báo và trong nước), cung cấp kịp thời, đầy
đủ, chính xác thông tin và các hiện tượng gây mất ATTP đối với sản phẩm chè;
- Khi phản ánh cần thông tin chi tiết, cụ thể, có căn cứ và gửi về đúng cơ
quan được giao nhiệm vụ liên quan để xử lý nhanh chóng, đúng thẩm quyền;
- Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề tài
nghiên cứu về công nghệ chế biến, các loại phụ gia, chất hỗ trợ chế biến đảm
bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng qui định thị trường để đa dạng hóa sản phẩm,
phù hợp với yêu cầu, thị hiếu của thị trường.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các Cục: Quản lý chất lượng NLTS; Trồng trọt;
BVTV; Chế biến và PTTTNS;
- Hiệp hội chè Việt Nam;
- Lưu: VT, TH.
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