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Q U Y ẾT ĐỊNH

B an h à n h K e h o ạ c h h à n h d ộ n g b ã o đ ă m

an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Iiỏng nghiệp năm 2021

B ộ TR Ư Ở N G B ộ NÔNG NGIIIỆP VẢ PHẮT TRI ẺN NÔNG TH Ô N
Cản cử Nghị định sổ I5/2Ọ17/ND-CP ngàv 17/02/2017 của Chinh phũ (ỊIIV
định chức nâng, nhiệm vụ, quyền /tợn và cơ cấu lõ chức của Bộ Nông nghiệp vả
Phát trién nông thôn;
Cân cử Chi thị sổ 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 a ia Thu ttrởĩỊg Chinh phú về
việc tâng ctrrmg trách nhiệm quàn lý nhà nước vẻ an toàn thực phấm;
Theo đè nghị cùa Cục trưởtìg Cục Quàn ỉỷ chai ỉượng nùng lủm san và tliuy
sàn,
QUY ÉT ĐỊNH:
Đ iều 1. Ban hành kèm theo Q uyết đ ịnh nãy Kẻ hoạch hành dộng bão đám
an toàn thực phẩm tro n g lình vực nông nghiệp năm 2 0 2 1.
D iều 2. Q uyết định này cỏ hiệu lực ke từ n g ày ký ban hành.
Đ iều 3. T hú trư ở ng các cơ quan, dưn vị thuộc B ộ N ông nghiệp và Phát
triển nông thôn, T rư ở ng ban Ban Q uản lý An loàn thực phàm . G iám đ ố c Sở
N ông nghiệp và Phát trièn nỏne thôn các tinh, ihủnh phô trực thuộc T rung ương
chịu trách nhiệm thi hãnh Q uyêt định này./.

Nơi nhận:
-

N hư Đ iều 3;
Phó T hú tưứng Vù Đức D am (d c h/c);
Ván phòng C hính phu;
Uy ban Trùn« ưưng Một trụn T Ọ V N ;
L anh đợo Bọ N N & PTN T:

KT. B ộ TRƯỜNG
T H Ứ TR Ư Ờ N G

- Đãng uy Bộ NN&PTNT;
- C ác Bộ Y tc; C ông thương; ( o n g an;
- Hội N ông dãn V iệt Nam;
- H ội Liên hiệp Phụ n ử Viột Nam:
U B N D cốc lin h , thành phò trực thuộc TW :

. Lưu: VT, QLCL.
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Dộc lập . Tự do - Hạnh phúc

KẺ HOẠCH
l l à n h dộng búo đ â m an loàn (h ự c phâni
tro n g lỉn h v ự c n ô n g Iigliiộp n ă m 2021

{Kèm llieo Quyểt định sổ:
/QĐ-BNN-QLCL lìgàv
tháng
cùa Hộ Nông nghiệp và Phát triền nòng ¡hỏn)

nám

I. MỤC TIÈL'
B ào đ ảm a n toàn thực pliâm . nâng cao chất lượniĩ vả năng lực cạnh tranh
của nông lâm thủy sàn V iệt N am đáp ứng yêu câu tiêu dùng trong nước và Ihúc
đ ấy xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh C ovid-19 tiếp tục diền biến phứ c lụp và
bien đỏi khi hậu ngày càng cực đoan: đảm bảo m ục tiêu chung cùa toàn Ngành
nông nghiệp vê an ninh lương thự c, an ninh dinh dư ờ ng và phát triên bcn vừng.

II. KÉT QUẢ VÀ c u i SỔ CẰN ĐẠT
- 100% vàn ban quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, qui chuãn kỳ thuật vc chắt
lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phâm dư ợ c xây dự ng, sửa đ oi. bô sung
theo đ ú n g k é hoạch và chi đạo đột xuất của Bộ, C hinh phu.
- 100% nhiệm vụ kế hoạch cùa Bộ về phô biến, giảo dục pháp luật và
truyền thông, quang bá chất lượng vật tư nòng nghiệp, an toàn thực phấm đirợc
thực hiện;
- T ỷ lệ các cơ cỡ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xcp loại A. B
tăng lên 98.5% so với 98% năm 2020:
- T ỷ lộ các c ơ s ở nhỏ lẽ kỷ cam kct sản xuất thực phàm an toàn tâng lcn
75% s o vứi 72% nãni 2020;
- T ỷ lộ m ẫu ihực phẩm nóng lâm Ihủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm
qui định vè ỏ nhiễm sinh học, tạp chất, tồn d ư thuốc bao v ệ thực vật. thuốc thủ
y. hóa chất, k h án g sinh giảm 10% so vứi nám 2020; tiểp tục kiềm soát tốt việc
sứ dụng ch ất cẩm trong chăn nuôi.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂ M , T R Ọ N G DIÊM
1. T iếp tục chi đạo điêu hãnh gan két ch ặt ch ẽ c ô n g tác quản lý chất lượng
vật tư nông nghiệp, an loàn thực phảm nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ cơ
cẩu lại ngành nòng nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản vả
hiệu qua sán xuất, kinh doanh trong bối canh dịch bệnh C ovid còn tiếp dicn;
2. T iếp tục rà soát, hoàn thiện chinh sách pháp luật, tiêu chuân. qui cliuân
kỳ thuật quản lỷ chat lượng vật tư nông nghiệp, đ ảm bão A T T P hài hòa với các
chuẩn m ực q u ố c tế; tích cực triển khai các Nghị quyết số 68/N Q -C P . N ị »1ìì quyết
sò 0 2 /N Q -C P tạo m ôi trư ờng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đau tư sản
xuât, kinh doanh, liên kct phát tricn các chuồi giá trị nông san chất lượng cao.
dam b ả o A T T P . D ãy m ạnh rà soát, loại bò các loụi vật lư nông nghiệp không

hao dam chất lưạim , an toàn khỏi danh m ục đư ợ c phép sản xuất, kinh doanh
theo quy định củ a pháp luật;
3. N hăn rộng, » 1 Ỡ rộng sản xuất tập trung các sân phàm c h ủ lực quốc gia,
sãn phẩm chủ lực địa phư ơ ng theo chuỗi g iả trị gan với ừng dụng c ô n g nghệ
cao. nông nghiệp hừii cơ, thích ứng với biên dõi khi hậu và hộ thông quan lý
chất lượng tiên tiến; tluìc đẩy phát triên các vùng sàn xuất nông san thực phâm
an toàn, làng nghề thực phàm , c h ợ dầu m ối nông sàn thực phãm an toàn.
4. G ia tăng số lượng vả đa dọng thông tin. tuyên truyền vận dộng c ơ sơ sản
xuàt kinh doanh nông lãm thúy sản tuân thu pháp luật A T TP; phôi h ợ p với Báo.
đài phô biến pháp luật, thông tin quàn lý chất lượng vật tư n ô n g nghiệp, đảm bão
A T T P và truyền thông quảng bá sản xuat. kinh doanh lìỏng lâm thúy sản đảm
bao chât lượng, an toàn.
5. T riển khai diện rộng T h ô n g tư sổ 3 8 /2 0 18/T T -B N N PT N T ncày
25/12/2018 vã T hông tự số 17/2018/T T -B N N P T N T ngảy 31/10/2018 c ủ a Bọ
N N & P T N T đ ề quản lý lông thê. toàn diện điều kiện dám bảo A T T P cùa các cơ
s ỡ sản xuàt. kinh doanh nòng san, thực phẩm trên địa bàn; chuyển m ạnh sang
hậu kiểm , thanh tra dột xuất, x ử lý vi phạm đối với các cư sư san xuất, kinh
doanh nông lâm thủy sản cùng như các tỏ chức dư ợ c chi định phục vụ quản lỷ
nhà nước về chất lượng, an loàn thực phẩm .
6. D uy tri triển khai các chư ơ ng trinh giám sát vệ sinh A T T P nông lãm
ihủy sản; kịp ihời phát hiộn, cảnh bảo, xư lý, tò chức thanh tra dột xuất, xừ phạt
nghiêm vi phạm . T ăng cư ở ng quản lý thuốc bảo vệ thực vật. thuốc thú y. phân
hỏn. thức ăn chăn nuôi, c h ợ dầu m ôi nông sản thực phảm an toàn.
7. C hủ dộng x ừ lý các sự cố m ất an toàn thực phẩm và đảm phán x ử lý các
rào can kỳ thuật, m ờ rộng thị trucm g xuất khâu sân phẩm nông lâm thùy san Việt
Nam . Phổi hợ p với các Bộ, N gành, kịp thời hồ trợ doanh nghiệp Ihảo iỉờ các khỏ
khăn vư ở ng m ắc trong sản xuất, kinh doanh, xuất khâu nòng sản, thủy sản trong
bôi cảnh C ovid-19.
8. H ướng dẫn, hồ trợ các đ ịa phư ơ ng tô chứ c lực lượng quản lý chẩl lượng,
A T T P , chê biến và phát tricn thị trư ởng đ áp ứng ycu cầu lình hỉnh m ới. T ô chức
đ ào tạo. bồi cỉườnii nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,
A TTP. T ỏ chức đánh g iả, chi định, g iám sát c ơ sớ kiêm nghiệm vật tư nông
nghiệp, A T T P theo quy định.
9. Dây m ạnh cải cách hành chỉnh, ứ ng dụnj» công nghệ thông tin nham lạo
đ iều kiện thuận lợi và giám tỏi đ a thời gian, điều kiộn thực hiện thú tục hành
chinh các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ; đặc biệt trong việc truy
xuất nguồn gổc sản phẩm nhằm nâng cao năng lực kicm soát an loàn thực phẩm
trong các chuồi lìiá trị nòng sản.

ị Nội dung chi tiết và phân công lụi Phụ lục kèm theo)

IV.

NGUÒN KINH PHÍ

1.
Niiãn sách nhà nước cho quan lý. kiểm soát an toàn thực phẩm , hoạt
đ ộ n g (lão tạo, thõng tin tuyên truyền về an toàn thực phàm .

3
2. N gàn sách nhà mrởc thông qua các đ ể tải xây dự ng tiêu chuẩn* quy
chuẩn.
3. Kinh phi hồ trạ cùa các D ự án, T ỏ chức Q u ố c tế.
4. Kinh phí huy động xà hội hỏa từ các doanh nghiệp.

V.

r ò C H Ú C T l l ự c HIỆN

1. T r á c h n h iệ m c ũ a c á c c ơ q u a n
a) C ác c ơ quan thuộc Bộ N ông nghiệp vả Phải triển nông thôn:
- C ơ quan đư ợ c phàn còng chu tri chịu trách nhiệm xây d ự n g kể hoạch tricn
khai từnu nhiệm vụ cụ thê đ ể bảo đâm tiến dộ. hiệu quả:
- Đ ịnh kỷ trước ngày 23 hàng tháng, c ơ quan đư ợ c plìãn c ò n g chi» tri báo
cáo B ộ (qua C ục Q uan lý châi lượnu nông lảm sân v à thủy sản) kct qua thực
hiện trong đó nêu rõ n h ừ n g việc dà hoàn thảnh, việc chưa hoàn thảnh, nguycn

nhàn và (Jc xuấl giúi pháp tiếp tục hoàn thiện;
- C ục Ọ uản lỷ chất lượnẸ nông lâm sán và thúy sản chù tri theo dõi, đôn
dổc việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng tháng lổ n g hựp báo cáo Bộ.
b) Ban Q uản !ý An toàn thực phẩm , Sỡ N óng nghiệp và Phát triển nông
thôn:
- X ây d ự n g ke hoạch bão đ ảm an toàn thực phàm lĩnh vực nòng nghiệp
2021 tại cỉịa p h ư ơ n ậ trinh Uỵ ban N hân dân linh, thành phô trực thuộc trung
Ương phc duyệt và tô chứ c triền khai bào dam đ ú n g tiển độ, hiệu quà;
- C hi dụo c ơ quan, dơn vị trự c thuộc thực hiện nghiêm tú c kê hoạch hành
dộng bão đảm an toàn thực phâm trong lình vực nông nghiệp năm 2 0 2 1 trôn dịa
bàn quan lý;
- Đ ịnh kỷ trước ngày 20 hàng tháng, Ban Q uản lỷ An toàn thực phấni. Sỡ
N ông nghiệp vả Phát triẻn nông Ihỏn báo cáo Uy ban N hân dân tinh và Bộ N ông
nghiệp vả Phát triền nông thôn (qua C ục Q uan lý chất lượng nông lâm sản vả
thủy san) kết quả thực hiện trong đ ó nêu rỏ nhừ ng việc đà hoàn thành, viộc chưa
hoàn thành, nguyên nhân và đ ê xuât giãi pháp liếp tục hoàn thiện.
2. So' kết v ả tố n g k ế t:
B ộ N ông nghiệp vả Phải triên nông thôn chủ trì tỏ chức sơ kết và tồng kết
đỏ đánh giá kết quà tricn khai kế hoạch hành động; thống nhất giãi pháp, biện
pháp khãc phục các khỏ khàn vư ớ ng m ảc trong thực hiện làm c ơ s ở cho việc
triển khai kế hoạch giai đoạn liếp theo.
T rong quá trinh 10 chứ c thực hiện, nếu thay cần sưa đ ỏ i. bỏ su n g Ke hoạch
hãnh động, T h ủ trư ở ng c á c cơ quan chu động báo cáo Bộ (qua C ụ c Q uán lý chất
lượng nông lảm sản và thủy sân) (.tẽ xcm xót. quyết định./.
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Phụ lục
PHÂN CÔNG T H Ụ C HIỆN KÉ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BÁO ĐẢM AN TOÀN T H Ụ C PHÀM

TRONG LĨNII V ự c NÔNG NGHIỆP NĂM 2021
(Kèm theo Q uyết (tịnh số

TT
1

/Q Đ -BN N -Q LC L ngày

Nhiệm vụ

tháng

nám

cùa Bộ N ông nghiệp Víi PTNTì

C hủ tri

Phổi hợp

Thòi hạn
hoàn thành

c ỏ n g lác chi (lạo điều hành
- Tổng cục. Cục chuyên
ngành: Thanh tra Bộ
Cục Quân lý chất lượng
NLS&TS

1.1

Tồ chức liội nghị triền khai Kc hoạch hãnh dộng bao dam an
toàn thực phàm trong lĩnh vực nông nghiệp nỏm 2021

1.2

- Các Tồng cục, Cục.
l)ỏn dắc. kiểm tra Ilìực tề lại địa phiromg và tố chức họp giao Thanh tra Bộ chi &ậO. đôn
han lìàng tháng tại Bộ nhằm xác địnlì giái pháp tháo gờ khó dốc dịu phương triển khai
khản, vướng mac trong tricn khai Kê hoạch hãnh động bã« dam trong lĩnh vực dưực giao
an loàn thực phàm trong lĩnh vực nòng nghiệp nôm 2021 và Kẻ phụ trảch
hoạch Ihực hiên Chi thị số 17/CT-TTg cùa Thu tướng Chỉnh - Cục Quan lý chất lượng
phũ VC việc tiếp lục táng cường trách nhiệm quân lý nhã nước NLS&TS chủ tri tổ chức
về ATI'ỉ* trong linh hinh mới
họp giao ban hãng thãne
tại Bộ

1.3

Chi dạo xây dựng và mờ rộng vùng sản xuất lập trung quy mỏ
lớn các sản phàm chủ lực quốc gia. sản phầm chủ lực linh; nhân
rộng mò hinh mồi xã mội sản phâm (OCOP) theo chuồi giá trị
gắn với ứng dụng công nghệ cao. nông nghiệp hửu cơ, thích
ứng với biến dôi khi hậu. đam báo chất lượng« an toàn thực
phàm.

- Ban Quân lý ATTP: Sơ
Nông nghiệp vã Pliảl triển
nông thôn các tinh, thành
phổ

Tháng
01/202!

Ban Quan lý ATTP; Sừ
NN&PTNT
các
tinh,
thành phố

Trong năm

Ban Quân lỷ ATTP; Sỡ
Tổng cục, Cục chuycn
NN&PTNT các linh, thành
ngành
phố

Trong nám

TT
2

Nhiệm vụ

C hú tri

Phối họrp

T hờ i hạn
hoàn thành

Hoàn thiện cơ chề chính sách, pháp luật

2.1

Rã soái, hoàn thiện chinh sách pháp luật về quan lý cliẩt lượng
vật lư nông nghiệp, ATTP nòng lâm thúy san. thực hiện
nghiêm các Nghị quyết sổ 68/NQ-CP, Nghị quyết sổ 02/NQ* Các Tổng cục. Cục chuyên
CP về cái giâm, đơn gian hỏa các quy định liên quan dển hoạt ngành (theo chủc năng,
dộng kinh doanh chẩt lượng, an loàn thực phảm nông lâm thủy nhiệm vụ được giao)
sản vả cãi thiện môi trường kinh doanh, rùng cao năng lực cạnh
tranh quổc gia

Vụ Pháp chế. Vụ Tổ chức Theo
cản bộ, Ván phòng Bộ
hoạch

22

Chủ tri. phối hợp với các dơn rủ soát, dề xuẩi Kẻ hoạch xây
đựng các ticu chuẩn, quy chuẩn kỳ thuật vẻ clìấi lượng, ATTP
trong năm 2021 vã nhiệm kỳ mới. Nghiên cửu dề xuất bồ sung
chuyên mục khoa học công nghộ riêng cho lĩnh vực chài lượng,
an toàn thực phẩm.

Vụ KHCN&MT

Các Tổng cục. Cục
chuyên ngành (theo chức
năng, nhiệm vụ được
giao)

2.3

Rà soát, loại bó các sàn phẩm không bảo đảm chầt lượng, an
toàn khỏi danh mục Iluiôc thú y. Ihuổc bào vệ thực vật. sán
phâm xử lý môi trưởng, thức ãn chân nuôi, thúy sản, phân bỏn
được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật

Các Tồng cục. Cục chuyên
ngành (theo chức nâng,
nhiệm vụ được giao)

Vụ Pháp chế

3

kế

Theo kc
hoạch

Trong nám

Tô c h ứ c sàn x u ấ t , liêu t h ụ l ú m « sân t h ự c p l i ấ m UII (oàn; kiểm soát c h ặ t c h ẽ u n l o à n t h ự c pliấm I ihập k h ấ u

3.1

Mơ rộng tò chức sán xuât lộp trung gân với ứng dụng cóng
nghệ cao, nông nghiệp lùru cơ và hộ ihổng quân lý chất lượng
liên tiến; thủc dẩy phát triển các vùng sản xuất n ô n g sàn
thực phâm an toàn, làng nghe thực phàm , c h ợ đầu m oi
nông sản thực phâm an toàn.

Ban Quán lý ATTP, Sư
Tồng cục. Cục quan lý
NN&PTNT các tinh. Ihảnh
chuyên ngành
phổ

3.2

1lưỡng dần. hồ irợ các doanh nghiệp dầu tư vào nông nghiỷp;
tăng đầu tư cai thiện điều kiện ATTP trong giết mổ. sơ chề. bảo

Bun Quàn lý ATTP, Sứ
NN&PTNT các tinh, thành

Tông cục. Cục quan lỷ
chuyên ngành

Trong năm

Trong năm

3
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quân, bày hân nông sản. thúy san tươi sông, chợ đâu mòi nông
san thực phâni; tò chức liên két. nhân rụng các chuỗi cung ứng
thực phàm nông lãm Ihủy sản chấl lượng, an toàn gắn với Iniy
xuất nguồn gốc. quảng bá san phàm ihôniĩ qua bao gói. chi
nhãn, dán tcm truy xuất điện [ử.

3.3

4

4.1

Tồ chức kiểm tra chặt chè chất lượng vật lư nông nghiệp và an
loàn thực phàm nông lâm thủy sản nhập khâu vào Việt Nam
ihco quy định.

C hủ tri
phô

Tông cục, Cục quan lỷ
chuyên ngành (theo chức
nàng, nhiệm vụ dược
giao). Thanh tra Bộ

Phối họrp

T hời hạn
hoàn thành

Hội Nông dân, Hội Lien
hiộp phụ nìr Việt nam

Ban ATTP các linh, thành
phố; Sờ NN&PTNT cốc
tinh, thành phố

Trong năm

C ông lác thông tin. truyền thông về clũit lượng, an toùn thực |ỉh;ì 111

Xây dựng và tỏ chức thực hiện kể hoạch tuyên truyền, phô bien
giáo dục pháp luụi vẻ chất lượng VTNN. an toàn thực phẩm
nòng lâm thúy sân: lăng cưởng truyền thông, quáng bã cho các
cơ sơ san xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phâm nóng
lâm thuy sán dam háo chất lượng, an toàn.

Văn phòng Bộ

- Cúc Tồng cục. Cục
chuyên ngành. Thanh tra
Bộ. Trung tồm Tin học vù
Thống kẽ;

Trong năm

- Ban Quan lỷ ATTP, Sỡ
NN&PTNT
các
tinh
thành phổ

4.2

Chu dộng cung cổp thông tin dẩy đu. kịp thời, phun ảnh đủng
dấn. khách quan cõng lác quan lý vật lư nông nghiộp và bão Các Tỏng cục, Cục chuyên
đảm an toàn thực phâm tliuộc lĩnh vực quản lý cùa đơn vj cho ngành, Thanh tra Iỉộ
các cơ quan truycn thõng khi được yêu cẩu và tại các cuộc họp
báo định kỳ của Bộ.

Văn phòng Rộ. Trung tâm
Tin học và Thống kc.

Trong năm

4.3

Phổi hợp chặt chè với ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội Cục Quản lý chất lượnc
Nông dân Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nừ Việt Nam xây dựng NLS&TS
Chương trinh phổi hợp tuycn truyên. giám sát sân xuẩi, kinh

- Tổng cục, Cục chuycn
ngành, Trung lãm Tin học
và Thống kê:

Trong năm
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C hủ tri

doanh nông sản an toàn giai doạn 2021 -20215 và chi đọo các
cấp triển khai hiệu qua
5

5.1

5.2

5.3

6

T hờ ỉ hạn
hoàn thành

Phổi hợp
- Ban Ọuản lý ATTP; Sỡ
NN&PTNT
các
linh,
thành phổ

C ông tác giám sát, kiếm tra , tluinh tru vù xử lý vỉ phạm
Xây dựng vã tỏ chức thực hiện kè hoạch giảm sál trên diộn
rộng san phẩm nông lãm ihủy sàn rủi ro cao; kc hoạch Ihanh
tra, kiêm tra, ưu liên thanh tra ilột xua! cơ sở buôn hãn thuốc
bão vộ thực vệt, thuốc thủ y. san phẩm xử lý môi trưởng nuôi
trổng thúy san. cơ sơ giẽt mỏ. sơ chẽ. bao quan, bày bán nông
sản. ihủy san tươi sổng: chợ đầu mổi nông sản thực phàm an
toàn.; truy xuất và xử lv triột đê tnrữni» hợp vi phạm theo quy
định.
TỒ chức tricn khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày
25/12/2018 quy định việc thâm định, chửng nhận cơ sở sân
xuất, kinh doanh thực phâm nóng lâm thúy sàn du đièu kiện an
toàn thực phẩm vả Thông tư sổ 17/2018/TT-BNNPTNT ngày
30/10/201S quy định phương thức quản lý an toàn thực phẳm
đổi với cơ sờ sân xuất kinh doanh nông lâm thúy sán không
thuộc diộn cẳp Giây chứng nhộn cơ sở du diêu kiện an toàn
thực phẩm.

Thanh tra Bộ; Các Tổng
cục. Cục chuyên ngành

Ban Quản lý ATTP .Sơ
NN&PTNT các linh, thành
phổ

Phổi hợp chội chè với các co quan chức năng Bộ Công an và
Thanh tra Bộ, Các Tổng
các Bộ. Ngành liên quan điêu tra. thanh tra. iriệt phá các dường
cục. Cục quản lý chuyên
dây nhập lậu: các cơ sỡ làng trử, lưu thõng, buôn hán chất cầm,
ngành
Ihuổc bao vệ thực vật. ihuoc Ihú y ngoài danh mục được phép
sử dụm! trong trône irọt, chán nuôi và nuôi trồng Ihũy san.
Phải triền thị tririrng I1 ÔI1 Ị> lủm th ủ ) sàn

Ban Quân lý ATTP ,SỠ
NN&PTNT các tinh,
thành phổ

Các Tông cục,
chuyên ngành

Trong nám

Cục

Ban Quăn lý ATTP, Sờ
NN&PTNT
các
linh,
thảnh phổ

Trong nám

Trong năm
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6.1

Chu dộng xử lý cnc sự cố mất an toàn thực phàm vả đảm phán
xứ lý các rảo can kỹ thuật, mở rộng thị trưởng xuẩt khâu sán
phẩm nông lâm thủy sán.

Các Tồng cục, Cục quan lỷ Vụ llợp tác quắc tẻ; Vụ
chuycn ngành (theo chức KHCN&MT. Thanh trù
năng, nhiệm vụ được giao) Bộ

Trong năm

6.2

Phổi hợp với các Bộ. Ngành, kịp thời hồ trự doanh nghiệp thảo
gừ các khó khăn, vưởng mác trong xuẩi khẩu nông lâm thủy
sản.

Cốc Tổng cục. Cục chuyên
ngành

Vụ Hợp túc quốc tố; Cục
Chế biển và Phải triển iliị
trưởng NLTS

Trong năm

6.3

Tỏ chức các liội nghị plú> biến quy dịnh thị trường, các rào cản
(TBT. SPS) của các nước nhập khâu cho người dân/doanh
nghiệp, kẻ! nổi sàn xuổi tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm ihủy
sân.

Cục Chế biến vồ Phủi triền
thị trưởng NLTS

Các Tồng cục, Cục
chuyên ngành; Vụ HTỌT

Trong nám

7.1

Hướng dần. hồ irợ các dịa phương lô chửc lực lượng quan lý Các Tổng cục, Cục quản lý Ban Quan lý ATTP, Sừ
chất lượng. ATTP, chế biên và phái triên thị trưởng đáp ứng chuyên ngành. Thanh tra Nông nghiệp &PTNT các
yêu cầu linh hinh mới.
tinh, thảnh phò
Bộ

Trong năm

7.2

Tỏ chức dào lụo. bôi dưcmg nâng cao năng lực cho cún bộ quàn
lý chất lirựng vật tư nông ngliiộp. ATTP.

Các Tông cục. Cục quán lý
chuyên ngành. Thanh tra
Bộ

Ban Quản lý ATTP, Sờ
Nóng nghiệp &PTNT các
tinh, thành phổ

Trong năm

7.3

Tổ chức đánh giả. cấp dâng kỷ. chi định: giàm sát. kiểm tra các
Các Tống cục. Cục quan lý
cư sở được cáp đùng kỷ. được chi định cung ứng dịch vụ dam
chuyên ngành. Thanh tru
bão chẩt lượng vật tư nông nghiệp. ATTP; kịp thời phát hiộn,
Bộ
xử lý nghiêm các cơ sỡ Vi phạm Ihco quy định.

Ban Quan lý ATTP, Sơ
Nòng nghiệp &PTNT các
tinh, thành phổ

Trong năm

7.4

Dãy mạnh cai cách hành chỉnh, irng dụng cõng nghệ thùng tin
nhảm lạo dicu kiện thuận lợi và giảm lõi da thời gian, diêu kiện
thực hiện thu tục hành chỉnh cảc doanh nghiệp sản xuất, kinh

Các Tông cục, Cục quan lý
chuyên ngành. Thanh tra
Bộ,
Trung
lâm
Tin

Ban Ọuan lý ATTP, Sờ
Nông nghiệp &PTNT cảc
tinh, thành phổ

Trong nám
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Phối hợp

TT

hoàn thành

Tô chức lực lưựng, nâng cao n ỉn g lực

6
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doanh thực phàm; dục biột trong viộc truy xuât nguôn gôc sản
phàm nhầm nâng cao nâng lực kiềm soát an loàn thực phàm
trong các chuồi giá tri nông sản.

C hú tri
học&TK. Văn phòng Bộ

Phối hợp

Thời hạn
hoàn thành

