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KẾ HOẠCH 

Đảm bảo chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm 

 sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 trên địa bàn huyện 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch hành động đảm 

bảo chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm sản phẩm nông 

lâm thủy sản năm 2022 với các nội dung như sau: 

Phần 1 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021 

I. Những kết quả đạt được 

1. Công tác chỉ đạo, tham mưu 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/2/2021 về việc 

đảm bảo chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm sản phẩm 

nông lâm thủy sản năm 2021; ban hành 05 quyết định thành lập đoàn kiểm tra 

(Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống trước vụ sản xuất vụ Xuân 2021, đoàn 

liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán, đoàn kiểm tra 

công tác quản lý giết mổ, kiểm tra buôn bán gia súc và sản phẩm gia súc trên địa 

bàn; đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng 

hóa vật tư nông nghiệp, ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản, đoàn kiểm tra các cơ 

sở kinh doanh giống, VTNN trước vụ sản xuất vụ Đông 2021, vụ Xuân 2022); 06 

văn bản chỉ đạo, thực hiện (quản lý giống trên địa bàn, triển khai thực hiện kế 

hoạch số 32/KH-UBND, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư 

nông nghiệp, triển khai ký cam kết và kiểm tra việc chấp hành các cam kết đã ký 

theo thông tư 17/2018/TT-BNN).  

- Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, lãnh đạo UBND huyện chỉ 

đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch 37 của 

UBND tỉnh và kế hoạch 32 của UBND huyện. 

2. Công tác thông tin, truyền thông giáo dục  

Tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức về ATTP với trên 120 người tham gia; 

tập huấn, hướng dẫn sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm theo hướng Vietgap 

với trên 250 người tham gia; thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin 

đại chúng các vụ việc vi phạm về ATTP để cảnh báo cho người dân biết; phối 

hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện xây dựng 09 tin bài phát trên 

đài. Thời gian qua nhờ làm tốt công tác truyền thông, giáo dục, nhận thức của 

cộng đồng về ATTP có chuyển biến.  
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3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa vật tư 

nông nghiệp, giám sát an toàn thực phẩm 

3.1. Quản lý vật tư nông nghiệp 

 Kiểm tra 24/90 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, các vi phạm chủ yếu là 

sắp xếp hàng hóa lộn xộn, kinh doanh thức ăn gia súc chung kho với phân bón, 

không đầy đủ các giấy hợp quy, tiêu chuẩn chất lượng... Đoàn kiểm tra hướng 

dẫn, nhắc nhở cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Xử phạt vi phạm 

hành chính 02 cơ sở, số tiền xử phạt 1,5 triệu đồng. 

3.2. Quản lý chất lượng, ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 

sản 

a) Kết quả thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/15/2018 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT: 

- Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có trên 

địa bàn: 106 cơ sở (03 cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận HACCP, 04 cơ sở 

được cấp giấy chứng nhận GMP, 28 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ( 71 cơ sở cấp Giấy chứng nhận VietGAP), trong đó: 5 cơ sở do tỉnh 

quản lý (Công ty cổ phần Nông nghiệp Hương Sơn, doanh nghiệp tư nhân 

Nhung Hươu Thuận Hà, Xí nghiệp Chè Tây Sơn, Công ty Cổ phần sản xuất và 

thương mại Nhung Hươu Việt, Công ty TNHH Thủy Mộc Organic); 101 cơ sở 

do huyện quản lý.  

- Kết quả kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông 

lâm thủy sản: Tổng số 20 cơ sở, trong đó xếp loại B 20 cơ sở, xếp loại C 0 cơ sở. 

- Kết quả thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm: trong năm, thẩm định 

và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 08 cơ sở, lũy kế đến nay toàn huyện có 

28 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.  

b) Kết quả thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại các địa  phương. 

Tính đến nay có 5.934 cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an 

toàn, đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở của 

1.188 cơ sở, phát hiện 24 cơ sở chưa đạt yêu cầu (vi phạm môi trường chăn 

nuôi).  

c. Lấy mẫu giám sát ATTP 

Test nhanh hàn the trong 72 mẫu giò, xúc xích, bún, bánh mướt, bánh đúc, 

kết quả: 72/72 mẫu âm tính, test nhanh thuốc Bảo vệ thực vật trong 24 mẫu rau, 

quả, kết quả: 24/24 mẫu âm tính. 

 4. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm 

 Công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tiếp tục được tỉnh và huyện 

quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trong năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh trên đàn 

trâu bò, lợn và dịch bệnh Covid 19, số lượng gia súc đưa vào các cơ sở giết mổ 

tập trung, số người hành nghề về giết mổ có giảm so với các năm trước. Hiện 

nay, còn 02/03 cơ sở giết mổ gia súc tập trung đang hoạt động, cơ sở giết mổ tập 

trung tại xã Sơn Tây đang dừng hoạt động.  
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II. Một số tồn tại, khó khăn: 

- Việc chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuy có 

nhiều tiến bộ so với thời gian trước, tuy nhiên vẫn còn một số tổ chức, cá nhân 

có các hành vi vi phạm về kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, quá hạn sử 

dụng, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất 

lượng để chế biến thực phẩm, vi phạm về bao bì nhãn mác, điều kiện sản xuất 

kinh doanh … làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, môi 

trường và sức khỏe người tiêu dùng. 

- Công tác chỉ đạo quản lý giết mổ gia súc tại các địa phương chưa được 

thực hiện thường xuyên, liên tục; việc xử lý các trường hợp vi phạm trong công 

tác giết mổ tại địa phương chưa triệt để, mức độ xử lý còn nhẹ; chính quyền cấp 

xã còn buông lỏng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra và xử lý.  

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đặc biệt tác động 

của dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ 

trong năm 2021: Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sản xuất, kinh doanh 

VTNT chưa được duy trì thường xuyên, liên tục. 

- Việc quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản ban 

đầu nhỏ lẻ theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ yếu còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; tỷ lệ các cơ 

sở được kiểm tra sau khi ký cam kết còn quá thấp, do đó chưa kiểm soát được 

các mối nguy về ATTP tại các công đoạn sản xuất ban đầu. 

- Sự vào cuộc của các phòng ban chuyên môn cấp huyện và chính quyền 

địa phương cấp xã vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu giám sát chất 

lượng, ATTP tại các cở sở sản xuất ban đầu, cơ sở chế biến; công tác tuyên 

truyền phổ biến pháp luật chưa thường xuyên, sâu rộng; việc bố trí nguồn lực 

chưa phù hợp; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm còn bị động, đôi lúc còn lúng 

túng, nể nang.  

Phần II 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2022 

I. Mục tiêu 

1. Mục tiêu tổng quát  

Bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh 

của các sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng trong huyện, tỉnh và cả nước; đảm bảo mục tiêu chung của toàn ngành 

Nông nghiệp về an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và phát triển bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% cán bộ làm công tác quản lý chất lượng hàng hóa VTNN, ATTP 

nông lâm thủy sản được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám 

sát chất lượng, ATTP; trên 85% các cơ sở chế thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng, ATTP 

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B; cấp 

chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP thuộc diện phải cấp theo Thông tư 

38/2018/TT-BNNPTNT đạt trên 90%.  
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- 90% cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẽ được cam kết đảm bảo an toàn thực 

phẩm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Tỷ lệ mẫu hàng hóa VTNN vi phạm về chất lượng < 6%, tỷ lệ mẫu thực 

phẩm vi phạm về ATTP < 2%. 

- Xây dựng các chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn gắn với 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

II. Các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm 

 1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

 - Tiếp tục gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất 

lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ xây dựng và phát triển 

nông nghiệp bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

và Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP), nâng cao năng suất, chất lượng 

hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid còn 

tiếp diễn, cụ thể: 

 + Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của 

tỉnh, huyện về phát triển nông nghiệp, quản lý chất lượng VTNN, ATTP sản 

phẩm nông lâm thủy sản. 

 + Chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi đảm bảo quy 

trình kỹ thuật, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại trên cây trồng, vật 

nuôi, sử dụng các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y đảm bảo kỹ 

thuật, thời gian cách ly. 

+ Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ 

với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp  

tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn. 

- Tiếp tục xây dựng và mở rộng quy mô sản xuất tập trung gắn với ứng 

dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng tiên tiến: GAP, HACCP, ISO 22000,...; phát huy tối đa hiệu quả các chính 

sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện; tăng cường đầu tư cải thiện 

điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, 

bày bán nông sản, thủy sản tươi sống. 

 - Chủ động xử lý các sự cố mất ATTP, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các 

doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc khi đầu tư vào nông nghiệp, tổ 

chức liên kết sản xuất, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy 

sản chất lượng, an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc. 

 - Tổ chức, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cầu nối sản 

xuất - tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận an toàn theo 

các tiêu chuẩn tiên tiến. 

 2. Công tác thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo 

chất lượng hàng hóa VTNN, tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, 

nuôi trồng thủy sản, bảo quản, chế biến thực phẩm; sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật, hóa chất, kháng sinh không đúng quy trình, không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

không đảm bảo ATTP cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình 
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sự đối với các hành vi vi phạm quy định về ATTP theo quy định của pháp luật; 

tăng cường sử dụng hệ thống truyền thanh tại các địa phương cấp xã để công tác 

tuyên truyền được sâu rộng, hiệu quả cao. 

 - Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin đầy 

đủ, kịp thời, phản ánh đúng công tác quản lý VTNN và bảo đảm ATTP; tăng 

cường truyền thông, quảng bá thương hiệu về các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

được chứng nhận đạt tiêu chuẩn về ATTP, chứng nhận Vietgap; công khai các 

cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật về chất lượng VTNN, 

ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 

 - Tiếp tục tổ chức triển khai diện rộng Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông 

lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Thông tư 38) và Thông 

tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 - Tổ chức giám sát ATTP nông lâm thủy sản, chú trọng đến nhóm sản phẩm 

có rủi ro cao, tiêu thụ nhiều như thịt, sản phẩm từ thịt, rau, củ, quả, thủy sản và sản 

phẩm từ thủy sản ..., các đầu mối sản xuất, thu gom, kinh doanh thực phẩm nông 

lâm thủy sản có quy mô lớn, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhằm kịp thời phát 

hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm ATTP. 

 - Triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành về chất lượng VTNN và vệ sinh 

ATTP; ưu tiên kiểm tra đột xuất cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú 

y, thức ăn thủy sản, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nhỏ lẽ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; truy xuất và xử lý 

triệt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh đưa sản phẩm vi phạm chất lượng ra lưu 

thông trên thị trường. 

 - Tổ chức kiểm tra thực hiện công tác quản lý nhà nước về VTNN, ATTP 

tại các địa phương, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân buông 

lỏng công tác quản lý nhà nước theo quy định. 

 - Phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường đóng trên địa bàn 

điều tra, kiểm tra đột xuất, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở các cơ sở sản 

xuất, cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 

thú y, thức ăn chăn nuôi ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, 

chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 

4. Kinh phí thực hiện: Ngân sách các cấp trích hỗ trợ để triển khai thực 

hiện theo yêu cầu nhiệm vụ. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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- Chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện đồng bộ 

công tác quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn 

thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện; 

đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng 

vật nuôi xây dựng chương trình tuyên truyền các nội dung cơ bản của pháp luật 

về quản lý chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp; vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản, 01 tin, bài/tháng. 

+ Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện xây dựng các 

phóng sự, đưa tin bài về công tác quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm 

tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ, trung tâm thương mại mỗi tháng ít 

nhất 2 chương trình. 

+ Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Y tế xây dựng kế hoạch 

giám sát ô nhiễm thực phẩm bằng phương pháp xét nghiệm nhanh tại các chợ 

trên địa bàn huyện. 

+ Phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tổ chức 

tập huấn công tác quản lý nhà nước và quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản cho cán bộ chuyên môn cấp huyện; 

lãnh đạo UBND, cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn; hoàn thành trước 

10/6/2022. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất các loại 

cây trồng vật nuôi đảm bảo quy trình kỹ thuật, giám sát chặt chẽ diễn biến tình 

hình dịch hại trên cây trồng, vật nuôi; xây dựng và mở rộng vùng sản xuất tập 

trung quy mô lớn và các sản phẩm chủ lực của huyện; phát triển chuỗi sản xuất, 

cung ứng thực phẩm an toàn gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) theo chuối giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ 

và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đảm bảo ATTP. 

- Tổ chức thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, 

thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở có chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, giấy chứng nhận trang trại theo Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018. 

- Tham mưu thành lập đoàn đi thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp, sản 

phẩm nông lâm thủy sản; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, công khai rộng rải 

các cơ sở đủ điều kiện và cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cơ quan, nhân dân biết và giám sát thực 

hiện.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương củng cố, nhân rộng các mô hình áp 

dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, chương trình quản lý chất lượng tiên 

tiến như VietGAP, GMP, HACCP, ISO… tham mưu lựa chọn, xây dựng các 

chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp an toàn có xác nhận, đảm bảo truy xuất 

gắn với phát triển mô hình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”, phối hợp với ban, 

ngành liên quan kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm an toàn cho 

người dân. 
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- Phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện 

triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh 

nông sản an toàn. 

- Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về 

chất lượng hàng hóa VTNN, ATTP nông lâm thủy sản của UBND cấp xã. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục 

hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; thực hiện 

chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp theo các chương trình, kế hoạch được 

phê duyệt. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 03 tháng, 06 tháng, năm hoặc 

đột xuất theo yêu cầu về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện. 

 2. Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật & BVCT,VN: Chủ trì kiểm 

tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y về việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, 

thuốc thú y; phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa 

phương lấy mẫu các lô giống lúa thử tỷ lệ nẩy mầm được đưa về cung ứng trên 

địa bàn. 

 4. Phòng Y tế: Chủ động tăng cường công tác quản lý ATTP theo lĩnh 

vực được phân công; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các phòng ban liên quan tuyên truyền, tổ chức kiểm tra và xử lý các trường 

hợp vi phạm về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh theo quy định. 

 5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Chủ động tăng cường công tác quản lý 

ATTP theo lĩnh vực được phân công; đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, 

quản lý phương tiện đo lường theo chức năng quản lý nhà nước của ngành; tăng 

cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, thực 

phẩm an toàn, đạt tiêu chuẩn lên sàn thương mại điện tử. 

  6. Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện: 

  - Tăng cường thời lượng tuyên truyền các văn bản liên quan đến chất 

lượng hàng hoá vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 

 - Phối hợp với các Phòng, ngành chuyên môn xây dựng các phóng sự, đưa 

tin bài về công tác quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, các chợ, trung tâm thương mại mỗi tháng ít nhất 2 chương trình. 

7. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Chỉ đạo Hội Nông dân 

xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai phối hợp tuyên truyên, giám sát sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn, trọng điểm là các hộ sản xuất, kinh 

doanh nhỏ lẽ. 

 8. Công an huyện: Bố trí lực luợng tham gia đoàn kiểm tra liên ngành. 

Phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát vật tư nông nghiệp và sản phẩm 

nông, lâm, thuỷ sản và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

9. Đội quản lý thị trường số 5: Đề nghị phối hợp kết hợp với các ngành, 

địa phương, các lực lượng chức năng, đơn vị liên quan tăng cường công tác 
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kiểm tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân 

trong sản xuất, kinh doanh.  

 10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng hàng hóa 

VTNN, an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể: 

+ Thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh VTNN, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản; 

công khai danh sách các cơ sở kinh doanh hàng hóa VTNN, cơ sở đủ điều kiện 

ATTP trên địa bàn tại các địa điểm công cộng, trên hệ thống loa truyền thanh, 

mạng nội bộ để người dân biết. 

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về lĩnh vực 

quản lý chất lượng, ATTP trong sản xuất, kinh doanh VTNN, thực phẩm nông 

lâm thủy sản.  

+ Tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo Thông 

tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018; kiểm tra việc thực hiện các cam 

kết đã ký của các cơ sở theo kế hoạch hàng năm. 

+ Phối hợp với các Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, tổ chức kiểm tra các 

cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. 

+ Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định. 

  Trên đây là Kế hoạch Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp năm 2022; yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 

  Nơi nhận: 

- Sở NN & PTNT; 

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- Đội quản lý thị trường số 5; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN-PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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