
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:            /BNN-QLCL 
V/v góp ý cho Đề án Đảm bảo an toàn 

thực phẩm, nâng cao chất lượng nông 

lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Nội, ngày        tháng       năm 

 

Kính gửi:   

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố trực thuộc TW; 

- Các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp, Thủy lợi; 

- Các Vụ: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch; Tài chính; Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường;  

- Các Cục: Chăn nuôi, Thú y, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Kinh 

tế hợp tác và PTNT, Chế biến và PTTT nông sản;  

- Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện Chính sách và Chiến 

lược phát triển nông nghiệp nông thôn. 

Để chuẩn bị triển khai Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý chất 

lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030, 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản chủ trì dự thảo Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất 

lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030” (dự thảo Đề án gửi kèm). 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan của Bộ nghiên cứu, 

góp ý cho dự thảo Đề án để hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT ban hành. 

Góp ý của các đơn vị xin gửi về Bộ (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản) trước ngày 31/12/2021. Bản điện tử gửi về địa chỉ email 

anhngoc.nafi@mard.gov.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

 Trần Thanh Nam 
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