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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến  

tại Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 

                                            

 

Ngày 10/01/2020, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chủ trì Hội nghị toàn 

quốc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Công thương, Bộ 

Công an, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Lãnh đạo và chuyên 

viên các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(PTNT); Lãnh đạo Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 63 tỉnh, 

thành phố trên cả nước. 

Qua Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản 

năm 2019, kế hoạch hành động năm 2020 và ý kiến của các đại biểu tham dự 

Hội nghị, có thể khẳng định rằng Ngành nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành các 

nhiệm vụ và đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của kế hoạch 2019, cụ thể (1) Hệ 

thống văn bản chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đã 

được soát xét, hoàn thiện cơ bản đầy đủ, theo hướng cải cách hành chính, hài 

hòa với chuẩn mực quốc tế và tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn (2) Nhận 

thức của người tiêu dùng, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh 

nông sản thực phẩm được nâng cao nhờ gia tăng số lượng và hình thức phổ biến 

chính sách pháp luật, truyền thông quảng bá các sản phẩm nông nghiệp chất 

lượng, an toàn, đến người tiêu dùng (3) Các địa phương đã tổ chức mở rộng quy 

mô sản xuất; đẩy mạnh liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm chất 

lượng, an toàn; nhân rộng các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn (4) 

Toàn Ngành đã tăng cường giám sát, kiểm tra; chuyển mạnh sang thanh tra đột 

xuất, xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm (5) Thị trường 

xuất khẩu nông lâm thủy sản được mở rộng, các khó khăn vướng mắc trong xuất 

khẩu được tháo gỡ kịp thời (6) Năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn 

thực phẩm được tăng cường. 

Tuy nhiên một số tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm chất lượng, an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp chưa được khắc phục triệt để trong 

năm 2019 như (1)Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh, liên kết với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ở nhiều địa 

phương còn chậm dẫn đến sản lượng, quy mô liên kết sản xuất với tiêu thụ nông 

sản thực phẩm an toàn còn hạn chế (2)Tổ chức bộ máy làm công tác quản lý, 

kiểm soát chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản tại các địa phương biến động, 
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không đồng nhất. Nguồn lực tại các địa phương chưa đáp ứng để triển khai đầy 

đủ các nhiệm vụ quản lý, thanh tra về ATTP theo phân công, phân cấp (3) Ở 

một số địa phương việc phổ biến, vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ký 

cam kết tuân thủ quy định về đảm bảo ATTP chưa đầy đủ, thường xuyên; việc 

giám sát, kiểm tra chưa đầy đủ, kịp thời; chưa chuyển biến mạnh sang thanh tra 

đột xuất để phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm (4) Các rào cản kỹ thuật của các 

thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản ngày càng chặt chẽ, phức tạp. 

Năm 2020 được nhận định là năm sẽ có nhiều khó khăn, thách thức cho 

phát triển tiếp theo của ngành nông nghiệp nói chung và cho công tác đảm bảo 

chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản nói riêng. Để khắc phục các tồn tại, hạn 

chế và hóa giải được các thách thức, triển khai hiệu quả công tác quản lý chất 

lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh/thành phố trong cả nước tập trung 

nguồn lực, hoàn thiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch đúng tiến độ, đạt 

chất lượng, cụ thể như sau: 

1. Đối với các đơn vị thuộc Bộ 

1.1. Tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết, lồng ghép công tác quản lý chất 

lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với các nhiệm 

vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; 

  1.2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, qui 

chuẩn kỹ thuật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo ATTP hài hòa 

với các chuẩn mực quốc tế và tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản 

chất lượng cao, đảm bảo ATTP. Đẩy mạnh rà soát, loại bỏ các loại vật tư nông 

nghiệp không bảo đảm chất lượng, an toàn khỏi danh mục được phép sản xuất, 

kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

  1.3. Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương mở rộng tổ chức sản xuất tập trung 

gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất 

lượng tiên tiến; tăng đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong 

giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống. Hướng dẫn, hỗ 

trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tổ chức liên kết, nhân rộng các 

chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn; 

  1.4. Chủ động phối hợp với Báo, Đài, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ Việt 

Nam...tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng VTNN, 

ATTP nông lâm thủy sản; truyền thông, quảng bá các địa chỉ sản xuất, kinh 

doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn; 

  1.5. Chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan tổ chức giám sát, 

kiểm tra, tiếp tục chuyển mạnh sang thanh tra đột xuất, xử lý kịp thời, nghiêm 

túc các vi phạm về ATTP; 

  1.6. Chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm và đàm phán xử lý 

các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản 

Việt Nam. Phối hợp với các Bộ, Ngành, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ 

các khó khăn vướng mắc trong xuất khẩu nông sản, thủy sản; 

 1.7. Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tổ chức lực lượng quản lý chất 

lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng vật tư nông 
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nghiệp, ATTP. Tổ chức đánh giá, chỉ định, giám sát cơ sở kiểm nghiệm vật tư 

nông nghiệp, ATTP theo quy định. 

2. Đối với Ban ATTP,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

cơ quan thuộc Sở 

  2.1. Khẩn trương xây dựng, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương phê duyệt và tổ chức triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn 

thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp 2020 tại địa phương bảo đảm đúng tiến độ, 

hiệu quả; 

2.2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch 

hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 

trên địa bàn quản lý, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:  

 - Mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, 

nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. 

 - Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tham gia 

đầu tư cải thiện điều kiện ATTP trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông 

sản, thủy sản tươi sống, tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực 

phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn. 

 - Chủ động phối hợp với các Báo, Đài và các cấp Hội Nông dân, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh nông lâm thủy sản cam kết đảm bảo ATTP theo Thông tư số 17/2018/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2018 và truyền thông quảng bá các địa chỉ sản xuất, kinh 

doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn. 

 - Chủ động tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra đột xuất, xử lý nghiêm vi 

phạm chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm theo quy định. 

 - Tổ chức lực lượng quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị 

trường đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tăng cường nguồn lực, đầu tư thiết bị 

kiểm tra, kiểm nghiệm tại hiện trường và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm tại các tuyến huyện, xã. 

3. Các đơn vị 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./. 

 

 

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: Pháp chế; Tổ chức cán bộ; Khoa học 

công nghệ và Môi trường; Kế hoạch; Tài chính; 

- Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Tổng Cục Thủy 

sản;  

 - Các Cục: Quản lý chất lượng NLTS; Chăn 

nuôi; Trồng trọt; BVTV; Thú y; Chế biến và 

PTTTNS; Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Trung 

tâm Khuyến nông quốc gia; Trung tâm Tin học 

và Thống kê; 

- Lưu: VT, TH, QLCL. 

  TL. BỘ TRƯỞNG 

   CHÁNH VĂN PHÒNG              

                  

                  

 

 

                

                      Lê Văn Thành 
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