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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban
công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm
nông lâm thủy sản tháng 8, 9 và kế hoạch trọng tâm cuối năm 2020

Ngày 22/9/2020, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp giao
ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), an toàn thực phẩm
(ATTP) nông lâm thủy sản tháng 8,9 và kế hoạch trọng tâm cuối năm 2020.
Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Ban
Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông
nghiệp. Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực
phẩm nông lâm thủy sản tháng 8,9 và kế hoạch trọng tâm cuối năm 2020, báo
cáo chuyên đề của Tổng cục Thủy sản và Cục Quản lý CLNLTS, ý kiến của các
đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận như sau:
Mặc dù diễn biến dịch bệnh Covid vẫn còn phức tạp trên thế giới, trong
nước sản xuất nông, lâm thủy sản vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn như:
hạn hán các tỉnh miền Trung và Nam Bộ, mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc; dịch tả lợn
Châu Phi tuy nhiên ngành nông nghiệp đã rất chủ động ứng phó với những khó
khăn thách thức, tiếp tục duy trì ổn định sản xuất phục vụ nội tiêu, chủ động
trong xuất khẩu nông thủy sản sang các thị trường lớn như EU, Mỹ, Trung
Quốc…, công tác đảm bảo chất lượng, ATTP được quan tâm chỉ đạo quyết liệt,
sát sao, triển khai hiệu quả đã góp phần kiểm soát tốt chất lượng, ATTP sản
phẩm nông thủy sản, giữ vững uy tín nông thủy sản Việt Nam trên thế giới.
Trong những tháng cuối năm 2020, để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong Kế
hoạch đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2020, Bộ yêu cầu các đơn vị
khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau:
1. Các Tổng cục, Cục chuyên ngành
- Khẩn trương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật theo đúng Kế hoạch 2020 (Cục Trồng trọt khẩn trương trình
Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt; Cục
Thú y, Cục Trồng trọt khẩn trương hoàn thiện trình Bộ ban hành 02 Thông tư
quy định về quản lý thuốc thú y có chứa tiền chất, chất gây nghiện, thuốc hướng
thần và kê đơn, đơn thuốc thú y và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2013/TTBNNPTNT ngày 28/02/2013 hướng dẫn về Bảo hộ quyền đối với giống cây
trồng; Cục Chăn nuôi trình ban hành Chiến lược về phát triển chăn nuôi giai
đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040…); lưu ý đơn giản hóa/cắt giảm các thủ tục
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hành chính trong xây dựng các văn bản pháp quy, đẩy nhanh tiến độ xây dựng
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để không nợ đọng sang năm 2021.
- Tiếp tục rà soát, loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng, không an toàn ra
khỏi Danh mục vật tư nông nghiệp được phép lưu hành.
- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ, Trung tâm Khuyến nông quốc gia,
Báo, Đài tăng cường tuyên truyền, quảng bá công tác đảm bảo chất lượng, an
toàn thực phẩm; tiếp tục tổ chức các hội nghị thúc đẩy, quảng bá các sản phẩm
nông thủy sản Việt Nam xuất khẩu các thị trường trọng điểm (EU, Mỹ, Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...). Cục Quản lý Chất lượng NLTS phối hợp với Hội
Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chuẩn bị tốt Hội nghị toàn
quốc tổng kết Chương trình 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên
truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe
cộng đồng giai đoạn 2017-2020 (lưu ý chuẩn bị kỹ và mời PTT. Vũ Đức Đam
tham dự chỉ đạo).
- Phối hợp với Thanh tra Bộ tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất, phát
hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.
- Cục Quản lý CLNLTS phối hợp với Hà Nội tổ chức tổng kết triển khai
Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố
Hà Nội giai đoạn 2015 -2020; tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Đề án ”Xây dựng và
phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên
phạm vi toàn quốc” giai đoạn 2013 -2020. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông
nghiệp và PTNT Hà Nội xử lý đồng bộ, triệt để sự cố mất ATTP trên sản phẩm
Pate Minh chay của công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.
- Cục Quản lý CLNLTS, Cục Thú y, Cục BVTV rà soát, đề xuất phương
án củng cố lại hệ thống quản lý chất lượng, thú y, bảo vệ thực vật trên toàn quốc
phù hợp với 02 Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của BCH Trung ương.
2. Thanh tra Bộ: chủ trì, phối hợp Tổng cục Thuỷ sản và các đơn vị thực
hiện kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các cơ sở không đủ điều kiện sản xuất; sản
xuất, nhập khẩu, lưu thông thuốc thú y, thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi
trường nuôi trồng thuỷ sản không được phép sử dụng và hoá chất, kháng sinh
cấm sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản.
3. Vụ Pháp chế: chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình ban hành Thông tư
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các Luật, Nghị định
mới ban hành; rà soát, đề xuất Kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp
luật trong nhiệm kỳ mới.
4. Tiếp tục chuẩn bị báo cáo chuyên đề về quản lý chất lượng, an toàn
thực phẩm theo chuỗi giá trị sản phẩm, cụ thể như sau:
- Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông
lâm sản và thủy sản hoàn thiện lại Báo cáo chuyên đề về quản lý chất lượng,
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ATTP chuỗi giá trị cá tra theo ý kiến chỉ đạo, góp ý của Thứ trưởng Phùng Đức
Tiến tại cuộc họp giao ban.
- Cục BVTV chủ trì, phối hợp với Cục Trồng trọt chuẩn bị Báo cáo
chuyên đề về quản lý chất lượng, ATTP chuỗi giá trị trái cây và rau; thời gian
trình bày: kỳ họp tháng 10/2020.
- Cục Chăn nuôi chủ trì, phối hợp với Cục Thú y chuẩn bị Báo cáo chuyên
đề về quản lý chất lượng, ATTP chuỗi giá trị thịt lợn; thời gian trình bày: kỳ
họp tháng 11/2020.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.
Yêu cầu các đơn vị cử đại diện Lãnh đạo, chuyên viên trong Ban Chỉ đạo chất
lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp tham
dự đầy đủ các cuộc họp./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- 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.
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